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FORORD

Derma skrift har kommit till for att tjana
soiti underlag f6r studiecirklar inom Nysvenska
Rorelsen. Den kan utnyttjas pa satt som cirkel-
ledarna med hansyn till cirkelns fSrutsatt-
ningar f inner lampligt.

Ett sarskilt tack riktas i detta sammanhang
till ombudsmannen i Skanedistriktet av ABF

,

Kjell Niklasson, som har haft vanligheten att
ga igenom manuskriptet fore skriftens tryck-
ning. Det ar vardefullt att ett samspel pa
den ideologiska skolningens omrade kan aga
rum mellan verksamheter med skiftande utgangs-
punkter. Oberoende av vilken installning man
har till en viss ideologi eller standpunkt
bor det vara ett rattesnore for all politisk
utbildning, liksom for all politisk debatt,
att man soker aterge olika ideer sa sakligt
och korrekt som mojligt och samtidigt soker
undvika en framstallning som fran bor j an ger
en missvisande bild av vad som avsetts i
olika sammanhang.

Malmo i juli 1975.

Per Engdahl



IDEOLOGIER

Med ideologi menas en politisk helhetssyn, en genom-
tankt uppfattning om utvecklingen, manniskan, staten och
samhallet. En ideologi ar i regel ocksa en sammanfattning
av vad man anser vara det efterstravansvarda, vad man
uppfattar som utvecklingens raal.

LIBERALI SMEN

Liberalismen eller de liberala ideerna vaxer fram mot
slutet av 1700-talet som den kapitalistiska borgar-
klassens ideologi. Dess teori utformades forst av den
engelske nationalekonomen Adam Smith, och den aldre
liberalismens framste politiske tankare blev engelsmannen
Jeremy Bentham. Liberalismen uppfattar samhallet som de
inom ett visst omrade bosatta manniskorna, vilka alia
anses jamlika. Liberalismen raenar att manniskan av
naturen handlar fornuftigt. Darfor far inga hinder fin-
nas; manniskan skall vara helt fri. Ty da kommer hon att
handla fornuftigt. Hon kommer att ta nodvandig hansyn
till andras intressen darfor att detta i langden ocksa
gagnar henne sjalv. Liberalerna kallar detta for "kraf-
ternas naturliga harmoni". Staten, vars organ bor valjas
av alia i allmanna val, skall ha sa lite att saga till om
som mojligt. Den bor narmast svara for rattsordningen och
forsvaret utat. I ovrigt bor samhallslivet overlamnas at
fri konkurrens mellan individer och foretag. Demokrati
och kapitalism ar ursprungligen rent liberala fdre-
teelser

.

Det har visat sig, att friheten har lett fram till
stora sociala orattvisor, sarskilt ekonoraiska. Mot slu-
tet av 1800-talet uppstod det darfor en liberal riktning,
foretradd framst av John Stuart Mill, som visserligen
holl pa den liberala grunden av allraan frihet men ansag
att staten maste genomfSra sociala reformer for att
lindra de varsta skadeverkningarna av kapitalismen. Denna
liberala riktning kallas sooialliberaHsmen och foretrads
numera i Sverige av Folkpartiet.

Medan socialliberalismen paverkades av socialistiska
stromningar, framtradde samtidigt en annan riktning inom
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liberalismen, som var paverkad av darwinismen och f6re-
traddes av Herbert Spencer. Den holl fast vid friheten,
darfor att denna mojliggjorde en kamp mellan starka och
svaga, ur vilken de starka skulle utga som segrare.
Darwin hade forklarat utvecklingen fran lagre staende
varelser till manniskan genom kampen for tillvaron. Ur
denna gick de starkaste framj de andra slogs ut. Spencers
liberalism vann massor av anhangare bland kapitalistiska
foretagare, inte minst i Amerika.

I nutidens liberala partier ar det framfor allt Stuart
Mills socialliberalism som dominerar, medan Spencers
darwinistiskt fargade liberalism tagits upp av konserva-
tiva partier (se under Konservatismen). Vid sidan av
socialliberalismen har det framfor allt i intellektuella
kretsar utvecklat sig en extrem form av liberalism som
ofta gar under namnet nuliberaltsmen och som i Sverige
bl.a. foretrades pa Dagens Nyheters kultursida. Nulibera-
lismen har drivit individualismen och jamlikhetstanken
till sin yttersta konsekvens. Den enskilda manniskan
skall ha ratt att heIt och utan hansyn utveckla sina
anlag och tillfredsstalla sina kanslor och behov. En
foljd av denna installning ar den totala sexuella fri-
gjordheten, porrens explosionsartade utveckling, familje-
bandens upplosning, aktenskapens ifragasattande, kravet
pa ratt att anvanda narkotika, kravet pa jamlikhet aven
for forbrytare, fornekandet av varje skillnad mellan
olika raser och manniskotyper , stravan till total bland-
ning av folk och raser, osv. Man har gatt sa langt att
man anser det vara en manniskas fulla ratt att bryta van-
skap och forpliktelser mot andra manniskor narhelst hon
vill. Man har kallat detta for "troloshetens filosofi".
Det bor understrykas att detta synsatt icke ar en foljd
av socialistiskt eller kommunistiskt tankande utan av
nuliberali smen

.

SOCIALISMEN

De socialistiska ideerna uppstod i borjan av 1800-talet
som arbetarklassens ideologi. Socialismen havdar den en-
skildes skyldighet att underordna sig gruppen, kollekti-
vet. I motsats till liberalismen, som ar individualistisk,
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betecknas darfor socialismen som kollektivistisk.

Till en borjan framtradde socialismen i Frankrike, dar
den bl.a. foretraddes av Saint-Simon (uttalas Sangsimang).
Han och senare nans larjungar uppfattade folket som en
gemenskap, vilken borde styras av de basta. Dessa skulle
representera staten. Staten skulle aga produktionsmedlen
och svara for en rattvis fordelning av arbetets avkast-
ning. Samhallet bestar av olika verksamhetsomraden. I

spetsen for varje sadant skulle det sta en direktor, som
skulle leda arbetet inom varje omrade. Staten framstod
som den sammanhallande kraften i detta samhalle. Den
skulle garantera att var och en fick sin rattvisa Ion.

Verklig betydelse fick socialismen emellertid forst
genom framtradandet av Karl Marx. Denne utgav tillsammans
med sin van och medarbetare Friedrich Engels 1848 det
kommunistiska manifested Han utgick ifran att de ekono-
miska krafterna, "produktionsfaktorerna", var den enda
drivkraften i utvecklingen. Manniskornas handlingar dik-
teras av hennes materiella intressen. ftgaren till ett
foretag har intresse av storsta mojliga vinst, arbetaren
av storsta mojliga Ion. Men ju storre lonen blir for de
anstallda, desto mindre blir vinsten for agarna. Darfor
har agare och anstallda motsatta intressen. Darfor ar all
historia historien om klasstrider. Marx talar om agarnas,
kapitalisternas, utsugning av de anstallda, proletarerna.
I forntidens grekiska och romerska samhalle var det de
fria som utsog slavarna. Under medeltiden var det de
stora jordagarna som utsog de livegna bonderna. Nu ar det
de kapitalistiska borgarna som utsuger arbetarna. Marx
raknar alltsa med tre utsugarsamhallen: det antika slav-
samhallet, det medeltida feodalsamhallet , och det borger-
liga kapitalistsamhallet. Men, sager han, i varje sadant
samhalle uppstar det en spanning mellan utsugare och ut-
sugna, mellan exploatorer och exploaterade . Samtidigt som
utsugarna inbordes konkurrerar om samhallsstallning och
pengar och de svagare bland dem slas ut, vaxer antalet
utsugna. Spanningen stiger, och till sist ar man framme
vid en urladdning - revolutionen . Den franska revolutio-
nen var borgarklassens revolution mot den fran medeltiden
nedarvda feodaladeln. Nu ar det arbetarna som star i mot-
satsforhallande till borgarna. Vad vi har att vanta oss
ar arbetarklassens revolution mot borgarna. Denna revolu-
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tion skall leda fram till det socialistiska samhallet.
Arbetarklassens revolutionara kamp skall enligt Marx
ledas av vad han kallar "proletariatets elit", ett fatal
ledare, som vid revolutionen skall overta makten a arbe-
tarnas vagnar och helt krossa borgarklassen. For att
skaffa sig den makt som behovs, maste arbetarna sluta sig
samman. Darmed kommer de genom sin massa att uppvaga den
fataligare borgarklassens ekonomiska resurser. "Proleta-
rer i alia lander, f6rena er!"

Marx* lara overtogs sedan av arbetarpartierna runtom i

Europa. Men, borjade man saga sig, om arbetarna ar de
fiesta i samhallet, da behover vi ju ingen revolution. Om
vi genomfor demokratin och den allmanna rostratten, kom-
mer arbetarna att fa majoritet i parlament och riksdagar
och kan med lagliga medel forvandla samhallet till ett
socialistiskt samhalle. Genom den ena reformen efter den
andra, pa vanligt satt antagna av folkvalda parlament,
skulle malet kunna nas. Denna revidering av marxismen,
som brukar kallas revisionism eller reformism, har kommit
att pragla Vasteuropas socialdemokratiska partier . Medan
Marx kravde hela naringslivets f6rstatligande , socialise-
ring, vill socialdemokratin socialisera blott en del av
naringslivet och i ovrigt ge staten kontrollratt over
fdretagen - blandekonomi . Man kallar ibland detta f6r den
demokratiska socialismen.

KOMMUNISMEN

Nar socialdemokratin mot slutet av 1800-talet borjade
overge de revolutionara principerna och vaxa in i den
liberala demokratin, var det vissa socialister som kalla-
de detta ett svek mot Marx* ursprungliga ideer. Den fram-
ste foretradaren for denna opposition mot reformismen var
Lenin. Han ansag att socialdemokraterna latit kopa sig
av kapitalisterna, och att de reformer som genomfordes
bara var utanverk, agnade att befasta kapitalisternas
faktiska maktstailning. Marx* teori om att den fria kon-
kurrensen slog ut de svaga och okade makten hos de starka
utvecklade han vidare till en teori om att de kapitalis-
tiska staterna internationellt upptradde som konkurreran-
de kapitalistiska firmor, och att slutet pa denna kon-
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kurrens skulle bli kriget. Det forsta varldskrigets ut-
brott sag han som ett bevis pa riktigheten av sin teori.

Lenin blev den framste foretradaren for kommunismen.
Den kommunistiska iden ar den konsekventa formen av
marxism. Proletariatet, lett av sin elit, skall genomfora
revolutionen och uppratta den socialistiska staten. Denna
lagger alia maktmedel i den proletara elitens hander. Den
"likviderar" helt borgarklassen. Den genomfor socialise-
ringen av naringslivet. Nar detta skett, nar alia pa jam-
lik grund erhaller sin del av arbetets avkastning, behovs
inte staten langre. Da dor den bort av sig sjalv. Och
darmed ar man framme vid det fullbordade kommunistiska
samhallet, samhallet dar alia g6r vad de skall, dar alia
lever i harmoni med varandra, och dar all statsmakt ar
avskaffad. Detta ar det kommunistiska slutmalet.

Man erkanner darfor oppet i Sovjetunionen att man annu
bara befinner sig pa det socialistiska stadiet, att man
alltsa annu inte natt fram till det kommunistiska lycko-
riket. I verkligheten har man inte ens kommit ett stycke
narmare. Staten i dagens kommunistiska samhalle ar en ren
diktatur, som helt beharskar produktionsmedlen . Det har
vuxit fram en grupp av partifunktionarer , industri- och
jordbruksledare, inteilektuella och statliga tjansteman,
vilka tillsammans bildar en ny overklass, den roda tekno-
kratin. Och i dennas hander ar all makt och alia formaner
samlade. I verkligheten har darfor det kommunistiska sam-
hallet blivit det fjarde utsugarsamhallet. Precis som man
i vissa kyrkor predikar laran om det tusenariga riket,
dar alia skall fa det bra, predikar man, i kommunistlan-
derna laran om framtidens kommunistiska samhalle, sam-
hallet utan stat, polis och militar. Och precis som man i

vissa samhallen begar att folk i vantan pa tusenarsriket
skall finna sig i sin lott, sa sager kommunisterna att
manniskorna i vantan pa det framtida kommunistiska lycko-
riket skall finna sig i det elande som just nu rader i

kommunistlanderna. I bada fallen ar det en overklass, som
med fagra framtidsloften, vilka aidrig kommer att upp-
fyllas, forsoker halla massorna i styr och forma dem att
arbeta i den harskande klassens intresse - det ma sedan
vara en kapitalistisk borgarklass eller en kommunistisk
teknokrati. Den sistnamnda ar i sjalva verket betydligt
varre an den forra.

8



KONSERVATI SMEN

Konservatismen vaxte i likhet med socialismen fram i

borjan av 1800-talet, som en motvikt till den borgerliga
liberalismen. Men medan socialismen foretradde arbetar-
klassens intressen, fdretradde konservatismen de grupper
som kande sig hotade av industrialismens framvaxt, framst

adeln och bonderna. Konservatismen byggde pa traditionen
och brukar betecknas som traditionalistisk.

Bade liberalism och socialism hade i sina forsta sta-

dier varit revolutionara. Konservatismen opponerade sig
principiellt mot revolutionen . Varje skede ar en foljd av
det foregaende skedet. Om man bryter denna naturliga ut-

veckling, astadkommer man bara skador, som sedan maste
repareras. Konservatismen ville forandra samhallet genom
reformer som tog hansyn till det vardefulla i det
bestaende

.

Det finns redan fran borjan tva olika linjer i konser-
vatismen. Den ena foretraddes av den osterrikiske stats-
mannen Metternich och den engelske tankaren Burke. Den
saknar en genomtankt helhetsbild av utvecklingen och vill

genomfora olika atgarder fran fall till fall. Man kallar
en sadan standpunkt for pragmatisk. Den andra linjen
foretrSddes framst av romantikerna, man som tyskarna Adam
Miiller och Friedrich Hegel samt schweizaren Sismondi. De
uppfattade nationen som ett levande vSsen, en organism,

dar mSnniskorna spelade samma roll som cellerna i en

kropp, och dar staten var hjarnan, de olika samhalls-
institutionerna var kroppens organ. Denna askadning pa-
minde i hog grad om Saint-Simons socialism. Man kan tala

om en reformkonservatism.

Adelns ledarstallning hotades av det kapitalistiska
borgerskapet. Darfor blev reformkonservatismen delvis
antikapitalistisk. Den forsvarade hantverkare och b6nder.

Den kravde statsingripanden mot den konkurrens som libe-

ralismen framjade, darfor att just bonderna kom i klam
pa grund av konkurrensen.

Sa smaningom trangdes emellertid adeln helt tillbaka.

Dess sfiner och dottrar gifte sig med soner och dottrar av

den nyrika borgarklassen. En ny kapitalistisk overklass
bildades. Den gamla liberala borgarklassen borjade bli
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konservativ. Resterna av den gamla adeln borjade accepte-
ra vissa liberala principer. Nu kom den av Herbert Spencer
framfdrda typen av liberalism val till pass. Reformkonser-
vatismen trangdes tillbaka i de konservativa partierna
och drojde kvar blott i bondeorganisationerna, medan
Spencers liberalism smalte samman med den fran Burke och
Metternich arvda konservativa stromningen till en ny
liberalkonservatism. Det ar denna askadning som behars-
kar de fiesta hogerpartier i dag, exempelvis Moderata
Samlingspartiet i Sverige. Konservatismen forsvarar det
bestaende kapitalistiska samhallet, liksom den en gang
forsvarat det forna feodalsamhallet. Den raotsatter sig
alltfor langtgaende sociala reformer. Dess forna krav pa
en stark stats ledning har tonats ner. Numera motsatter
sig konservatismen en alltfor stark utveckling av staten,
eftersom en stark statsmakt anses hindra de fria krafter-
nas spel i naringslivet.

Den gamla reformkonservatismen spelar emellertid fort-
farande en viss roll i jordbruksorganisationerna. Man
moter ofta reformkonservativa synpunkter och ideer i det
svenska Centerpartiet. Den minskning av jordbrukarbefolk-
ningen som blivit en foljd av jordbrukets rationalisering
har emellertid begransat bondeorganisationernas mojlighet
att fora de reformkonservativa ideerna vidare.

SYNDI KALI SMEN OCH ANARKISMEN

Mot slutet av 1800-talet borjade det framtrada nya
riktningar, som opponerade sig mot den ensidiga materia-
lismen hos Marx utan att fordenskull ge avkall pa det
socialistiska slutmalet. Den mest betydande av dessa
riktningar var syndikalismen. Den vaxte forst frara i

Frankrike, dar den fick sin framste foretradare i Georges
Sorel. Sedan har den fatt ett betydande inflytande i

sadana lander som Italien och Spanien.

Syndikalismen staller sig helt utanfor demokratins par-
tier. Den menar att arbetarna maste bygga upp det nya
samhallet nedifran. Genom strejker och sabotageaktioner
skall arbetarna undergrava det bestaende samhallet. Deras
organisationer skall steg for steg overta den ena befogen-
heten efter den andra fran det bestaende samhallet. Detta
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skall darigenom goras allt svagare och svagare. Till sist

skall arbetarklassen genom en generals trejk bringa de

sista resterna av borgarsamhallet pa fall. Da skall sta-

ten forsvinna och ersattas av en forsamling, vald av
arbetarorganisationerna. Dessa har under kampens gang
overtagit de olika naringsgrenarna och darigenom bildat
producentkooperativa organisationer, vilka sedan tillsam-
mans skall utgora det nya socialistiska samhallet.

Vid sidan av syndikalismen framtrader en annan strom-
ning, som i allmSnhet gar under namnet anarkismen. Denna
stroraning ar i sjalva verket en extremform av liberalis-
men. Tron pa statens bortdoende har anarkismen gemensam
med bade marxism och syndikalism. Men den ar ensidigt
individualistisk i motsats till syndikalismen, vilken
bygger pa arbetarnas organisationer, inte bara pa. de en-

ski Ida manniskornas ensamma kamp.

Anarkistiska och syndikalistiska ideer har ofta samman-

blandats. Sa talar man exempelvis i Spanien om anarko-
syndikalismen, som dar spelat en betydande roll. Det
torde dock framst vara de rent syndikalistiska synpunk-
terna som varit vagledande for Spaniens anarkosyndika-
lister

.

I Sverige framtrader syndikalismen i en modererad form.

Man.vagrar att bilda nagot parti. Man forsoker bygga upp
producentsyndikat exempelvis inom byggnadssektorn. Man
star i direkt konfliktforhallande till den socialdemokra-
tiskt dominerade Landsorganisationen. Men den revolutions-
romantik, den tro pa den slutliga generalstrejken, som
bar upp den franska syndikalismen, spelar icke samma roll

i Sverige. I stallet ar de anarkistiska inslagen mera
patagliga i svensk syndikalism. Det har under senare tid
vuxit fram ett samspel mellan syndikalistiska och nulibe-
rala kretsar, som framst kommer till uttryck i de manga
nuliberalt fargade kulturinlSggen i syndikalistorganet
Arbetaren.

FASCISMEN

Fascismen fraratradde efter forsta varldskriget som den
forsta ideologiska nyskapelsen pa 1900-talet. Den fram-
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tradde som en opposition mot hela det under 1800-talet
utvecklade klassarahallet och kom darmed att sta. i mot-
satsstallning till samtliga dess ideologier: liberalism,
socialism och konservatism. Fascismen sokte medvetet
bygga pa en samverkan mellan framstegsvanliga element i

alia sociala grupper i det bestaende samhallet. Den skar
darmed tvars igenom de bestaende klassgranserna. I det
italienska fascistpartiet var socialgrupperna represente-
rade med nastan exakt samma procent som de hade andel i

totalbefolkningen. Fascismen som ideologi vilar pa tre
principer: etatismen (statstanken), korporatismen (det
sociala samarbetet), och imperialismen (den nationella
sjalvhavdelsen).

Fascismen utgick ursprungligen fran den italienska
arbetarrorelsens radikala flygel. Socialismen hade i Ita-
lien starkt paverkats av den franska syndikalismen. Sam-
tidigt hade den ett for Italien karakteristiskt drag av
nationalism. Italienare verkade ofta som gastarbetare i
de rikare grannlanderna, dar de var utsatta for ett visst
forakt fran befolkningens sida. Detta kom italienska
arbetare att kanna sig som proletarer i forhallande till
folken i de battre stallda grannlanderna. Man fick ett
radikalt praglat nationalmedvetande . Foreningen av de
italienska smastaterna till ett enda Italien, slutford ar
1870, hade delvis burits upp av radikala krafter, fore-
tradda av sadana man som Mazzini och Garibaldi. Sarskilt
den sistnamnde fick stor betydelse for utformningen av
den italienska arbetarrorelsens askadning. Nar Mussolini
1919 bildade den forsta fascistiska gruppen, kom denna
darfor att besta av personer som tidigare tillhort den
nationalistiskt fargade stromningen i italiensk arbetar-
rorelse. Sedan strommade borgerliga element in i fascist-
partiet. Det skapades en fascistisk hogerflygel, och jam-
vikten i partiet aterstalldes forst, nar den syndikalis-
tiska fackforeningsrorelsen i sin helhet anslot sig till
fascismen.

Fascismen utgar fran uppfattningen att staten skapat
nationen. En maktig stamhovding, som tillika varit en
stark personlighet, har forenat olika stammar till en en-
het och darmed skapat en nation. Staten, representerad av
hovdingen, monarken, ledaren, ar sjalva karnan i natio-
nen - allt for staten, allt genom staten, intet mot
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staten. Detta ar det etatistiska inslaget i fascismens
ideologi.

For att nationen skall bli si effektiv som mojligt,
maste klasskampen havas. I stallet for sociala konflikter
maste man efterstrava social samverkan. Medlet for detta
krafternas samspel i ett folk ar korporationerna . Samhal-
let bestar av olika verksamhetsomraden. Varje sadant om-
rade skall representeras av en korporation, i vilken bade
anstallda och foretagare skall vara med. Motsattningen
me11an arbete och kapital skall havas genora att agande-

,

ratten till foretagen steg for steg Svergar fran de pri-
vata aktieagarna till korporationerna. Dessa kommer dar-
igenom att likna de producentsyndikat som de franska
syndikali sterna tankte sig.

Imperialismen innebar att nationen utat maste havda
sina intressen och fullgora sin uppgift som kulturbarare

.

Liksom det forntida Rom hade enat hela Medelhavsvarlden
till ett enda imperium och darmed skapade fred i omradet
under fyra hundra ar, ville fascismen bygga upp ett lik-
nande fascistiskt imperium. Ur denna ide vaxte under
fascismens senare skede tanken pa ett forenat Europa fram.

Det finns i fascismens ideologi en motsattning raellan
korporatismen, med dess fredliga uppbyggnad av socialt lik-
stallda grupper, och imperialismen, som med vald ville f6r~
ena olika folk i ett gemensamt rike. Det var denna mot-
sattning som till sist bragte fascismen pa fall.

Till fascismens ideologi hor ocksa tron pa den ledande
eliten, som skall styra staten och samhallet. Denna elit-
tanke gar tillbaka pa marxismens tal om proletariatets
elit, som skall leda revolutionen . Fascistpartiet upp-
fattades som nationens elit. Medlemskap i korporationerna
var frivilligt. De korporativt organiserade arbetarna och
foretagarna uppfattades som eliten inora ifragavarande
verksamhetsomra.de. Men deras beslut var bindande for alia
inom verksamhetsomradet arbetande manniskor. Varje sam-
halle styrs av en elit, oberoende av statsformen, sager
Mussolini. En revolution innebar bara att en gammal elit
kastas ur sadeln och ersatts av en ny.
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NATI ONALSOCI ALI SMEN

Den andra av de ideologier som vuxit fram under 1900-

talet ar nationalsocialismen. Den framtradde i Tyskland

pa 1920-talet och var framst en protest mot det satt pa

vilket Tyskland behandlats i Versaillesfreden.

Man har ofta satt likhetstecken mellan fascism och

nationalsocialism. Det ar en felaktig uppfattning. Medan

fascismen anser staten vara det ursprungliga ,
upphovet

till nationen eller folket, anser nationalsocialismen

folket vara ursprunget och staten ett av nationen skapat

redskap. Folket har uppkommit genom att rasligt befrynda

-

de manniskor och stammar smalt samman och kommit att ut-

g6ra ett folk. Ur folkets mitt stiger en ledare fram, som

genom sin begavning och sin intuition fattar vad folket

dunkelt kanner och innerst inne vill. Han kan formulera

detta. Han samlar omkring sig dem som forstar hans bud-

skap. Dessa bildar ledarens f61je och utgor folkets elit.

Det typiska for nationalsocialismen ar dess uppfattning

om rasen, det genetiska arvet, som det mest karakteris-

tiska for ett folk, en uppfattning som inte aterfinns i

fascismen. Den ur folket framvuxne ledaren har staten

till sitt forfogande som forvaltningsapparat, medan hans

folje ar samlat i partiet. Stat och parti ar salunda tva

jamstallda organ inom folket, medan i den fascistiska

ideologin staten ar den overordnade faktorn.

Den centrala punkten i den nationalsocialistiska ideo-

login ar uppfattningen om ledaren som bSraren av den

suverana folkviljan. En ledare kan pa ett helt annat satt

ge uttryck at denna folkvilja an demokratins standigt

vaxlande majoriteter. Folkviljans suveranitet gor ledaren

till suveran. Han innehar alia befogenheter . Han kan se-

dan overlata befogenheter pa honom underordnade organ och

funktionarer. Han ar salunda i lika man partiets ledare

och statschef . Det ar hans uppgift att samla alia medbor-

gare i en folkgemenskap, dar klasskillnaderna skall av-

vecklas

.

Folkgemenskapen skall organiseras i ett "sjalvforval-

tande" samhalle. Detta bestod av organisationer for jord-

bruket (riksforsorjningsstandet), for de borgerliga yrke-

na (industri, hantverk, handel, osv. ), for arbetslivet
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(arbetsfronten), for det kulturella livet (rikskultur-
kammaren), m.fl. Sjalvforvaltningen bestod i att ledarna
for dessa organisationer sjalva maste vara verksamma inom
organisationen. De var emellertid inte valda utan utnamnda
uppifran. Inom de fiesta av dessa grupper hade partiet
sina celler, samtidigt som varje organisation hade viss
anknytning till ett organ inom stats forvaltningen. Den
nationalsocialistiska samhallsordningen kannetecknas dar-
igenom av en dubbelorganisation, som framkallade atskil-
ligt trassel.

Nationalsocialismen uppfattade folket som ett uttryck
for en gemensam ras. Man utgick ifran att raserna hade
olika begavning. Hogst stod den nordiska rasen. Darnast
kom medelhavs rasen och den ostbaltiska. Sedan den alpina
och den dinariska. Allra lagst ner pa skalan stod judarna.
Denna rasideologi star nu i klar motsattning till iden om
folkgemenskap . Polj den av nationalsocialismens biologiska
tankande skulle narmast bli ett kastsamhalle, paminnande
om det indiska, alltsa raka motsatsen till folkgemenskap.
Denna ideologiska sjalvmotsagelse bidrog till national-
socialismens fall.

Ledaren som barare av folkviljans suveranitet gav honom
ocksa makt over rattsskipningen. Foljden var ett krav pa
att domstolarna vid sin tolkning av lagbestammelserna
skulle ta hansyn till ledarens och hans medarbetares se-
naste uttalanden. Detta kom att medfora en begynnande
rattsupplosning. Myndigheternas ratt att berova en man-
niska hennes frihet utan laga dom och rannsakan enbart pa
politiska grunder var en f61jd av denna installning.

Den nationalsocialistiska ledartanken star ocksa i mot-
sats till talet om s jalvforvaltning i de olika samhalls-
organen. Over huvud taget finns det sa manga motsagelser
i den nationalsocialistiska ideologin att man ur vissa
synpunkter kan beteckna den som en ohallbar forening av
olika ideologier. Rastanke kontra folkgemenskapstanke,
ledartanke kontra sjalvstyrelsetanke - systemet gar inte
ihop. Och det gick till sist ocksa sonder.
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nyvAnstern

Det andra varldskriget blev en seger for 1800-tals-
ideerna, for demokratin, med dess konservativa, liberala
och socialistiska stromningar, samt for den med demokratin
forbundna kommunismen. I den demokratiska vastern hoppa-
des man att kommunismen i oster skulle utveckla sig i
demokratisk riktning, medan kommunisterna a sin sida sok-
te utnyttja segern till fortsatt infiltration inom demo-
kratierna. Detta resulterade i det kalla kriget mellan
ost och vast. Samtidigt uppstod det i vaster en vaxande
spanning mellan de demokratiskt valda styrande a ena
sidan, valjarna a den andra, samtidigt som det i kommu-
nistlanderna vaxte fram en allt starkare opposition mot
den harskande kommunistiska klicken, en opposition, som
kom till uttryck i den osttyska arbetarrevolten 1953, den
ungerska 1956, den tjeckiska 1968, och den polska 1969.
Missnojet bade i ost och i vast kom framst till uttryck
bland studenterna. Den akademiska utbildningen hade i
vast fatt ett omfang som aldrig forr. Men de manga stu-
denternas mojlighet att senare fa ett arbete som motsva-
rade deras utbildning tedde sig mycket ringa. Det var mot
denna bakgrund som den nya vanstern vaxte fram.

Studenterna hade uppfostrats i den demokratiska respek-
tive kommunistiska ideologien, alltsa de 1945 segrande
ideerna. De hade emellertid sett hurusom praktiken i bade
ost och vast stod i klar motsattning till de ideer som
makthavarna pastod sig folja. De grep darfor tillbaka pa
aldre radikala ideer, pa liberalism och marxism. Pa sa
satt uppkom nuliberalismen (se under Liberalismen) och
nymarxismen, som blev den dominerande ideologin i ny-
vanstern.

Nymarxismen har tagit upp Marx' lara om klasskampen och
gjort den till ett slags frSlsningslara. Alia foreteelser
i nutiden forklaras vara ett uttryck for motsattningen
mellan borgarklass och arbetarklass. Jamlikheten, som
varit ett mal bade for liberalism och marxism, maste ant-
ligen genomforas. Socialdemokraterna i vaster ansags ha
svikit socialismen. De hade gatt samman med kapitalister-
na. De fungerade som arbetarnas talesman inom ramen for
det kapitalistiska samhalle som de i grund och botten
accepterat. Nu maste arbetarklass en goras medveten om
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nodvandigheten av att den sjalv overtog makten och defi-
nitivt forvandlade samhallet i socialistisk riktning.
Studenterna skulle foretrada arbetarna och darmed bli
proletariatets elit.

Det visade sig emellertid snart att nymarxismen inte
fick nagot fotfaste i arbetarorganisationerna. I kommu-
nistlanderna slogs studentrevolterna ner med jarnhand. I

demokratierna blev de en overgaende episod. Den franska
s.k. majrevolten 1968 krossades av samhallets polismakt
och resulterade sedan i den storsta valseger som gaullis-
terna nagonsin vunnit, alltsa en totalseger for de bor-
gerliga, de gammalliberala och konservativa kretsarna.

Nymarxister och nuliberaler har i langa stycken samver-
kat. Nymarxisterna har dragit det langsta straet i detta
samspel. I sjalva verket ar emellertid deras jamlikhets-
ideologi en parallell till de liberala jamlikhetsideerna
under franska revolutionen. Da kravde borgarna jamlikhet
for att pa det sattet krossa adeln. Nu kraver studenterna
samma jamlikhet for att kunna krossa det nuvarande demo-
kratiska etablissementet. NUr borgarna blivit harskande
klass, kastade de jamlikheten i papperskorgen . Pa samma
satt kommer de intellektuella att strunta i jamlikheten,
nar de som harskande teknokrati blivit den ledande klas-
sen i samhallet. Nyvanstern ar darfdr ingenting annat an
ett uttryck f6r en ny intellektuell samhallsgrupp som
efterstravar den absoluta makten och som vill utnyttja
arbetarna for att med deras hjalp korama upp i ledarstall-
ning. Huvudmassan av Europas och Amerikas arbetare synes
emellertid ha genomskadat sammanhanget och sagt ett klart
nej till nyvanstern. Den Sr och forblir en tillfallig
fSreteelse inom intellektuella fatalsgrupper

.

NYSVENSKHETEN

Den nysvenska ideologin har vuxit fram pa 1930-talet
som ett forsok att skapa en till svenska forhallanden an-
passad motsvarighet till de nya ideerna pa den europeiska
kontinenten. Det svenska arVet av frihet och sjalvstyrel-
se gav emellertid redan fran borjan at nysvenskheten en
pragel som skilde den fran fascism och nationalsocialism
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med deras diktaturtendenser . Den ville emellertid i likhet
med fascism och nationalsocialism overvinna klasskampen
och bygga upp ett klasslost samhalle som uttryck for
nationens samlade intresse. Den kravde fran borjan en kor-
porativ omdaning av samhallet. Darmed kom den i motsats-
stallning inte bara till diktatursvarmande nationalsocia-
lister utan ocksa till konservativa bakatstravare . Sjalva
ordet nysvensk kom till som ett uttryck for uppfattningen
att svenskheten kan halla sig levande endast genom en
standig fornyelse.

Den nysvenska askadningen bygger pa uppfattningen om
historien som ett vaxelspel mellan sociala och ekonomiska,
politiska och militara, geografiska och intellektuella,
psykologiska och biologiska drivkrafter. Utvecklingens
riktning bestams av det satt pa vilket dessa krafter in-
b5rdes ar kopplade. Manniskan ar historiens tekniker, som
har att sa koppla utvecklingens drivkrafter att de av
manniskan uppstallda malen forverkligas . Det ar manniskans
stravan att gora verkligheten till ett uttryck for sitt
ideal, som vi kallar kultur.

Folk, samhalle och stat har enligt den nysvenska askad-
ningen vuxit fram ur den historiska utvecklingen. Folket
eller nationen ar en grupp manniskor, som slaktled efter
slaktled lever och verkar inom vissa bestamda granser,
och som darfor har en gemensam historia, ett gemensamt
land, ett gemensamt sprak, gemensamma seder och bruk, och
en gemensam kulturform. Samhallet ar folkets arbetsfordel-
ning; det bestar av olika verksamhetsomraden. Staten Sr
det over den samhalleliga arbetsfordelningen staende
organ som har att samordna de olika verksamheterna samt
utat och inat fdretrada folkets samlade enhet. Landet med
dess naturresurser, dess foretag och institutioner till-
hor ytterst det genom tiderna levande folket, den natio-
nella helheten.

Detta Sr bakgrunden till huvudlinjen i nysvensk ideo-
logi, korporatismen. Eftersom samhallet bestar av olika
verksamhetsomraden, ar det naturligt att folket organise-
ras pa denna grundval. Inte ett egoistiskt intresse i mot-
sats till andra intressen, som i klassamhallet, skall
ligga till grund fdr samhallets uppbyggnad (den sociala
strukturen), utan den gemensamma uppgiften, naringsgrenen,
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branschen, yrket. Arbetare, tjansteman och foretagare
inom ett och samma omrade skall alia tillhora en och
samma korporation. I korporationernas av medlemmarna valda
stammor och styrelser skall alia olika intressen vara
foretradda. Korporationerna skall overta en del av de upp-
gifter som nu handhas av statsforvaltningen. De skall
alltsa bli sjalvstyrande pa samma satt som kommuner och
landsting.

Da. staten skall vara det samordnande organet, som skall
sta over korporativa sarintressen, bor det framsta stats-
organet, regeringen, inte goras beroende av nagon eller
nagra bestamda korporationer . Regeringschefen bor darfor
valjas direkt av folket pa samma satt som den franske
presidenten. Regeringschefen utser regeringens ovriga med-
lemmar. Det tillkommer sedan regeringen att i olika fra-
gor skaffa sig majoritet i riksdagen genom att soka fa
till stand samverkan me 1lan sa. manga grupper som mojligt.
I fall dar regering och riksdagsmajoritet inte kan komma
overens skall fragan hanskjutas till folkomrostning.

Eftersom korporatismen betraktar varje foretag som en
del av det gemensamma nationella naringslivet, framstar
det som felaktigt att de som satsat kapital i foretaget
ensamma skall vara dess agare. Korporatismen vander sig
darfor bade mot kapitalismen med dess privatagda och kom-
munismen med dess statsagda foretag. figanderatten till
ett foretag skall tillkomma foretaget sjalvt. Gentemot
kapitalismens privatagda och kommunismens statsagda fore-
tag staller korporatismen det sjalvagande foretaget, dar
de tre produktionsfaktorerna arbete, kapital och foretag-
samhet samverkar i det helas tjanst. Detta kallas den
korporativa foretagsreformen.

Korporatismen syftar salunda till att organisera sam-
hallet i jamstallda socialgrupper , byggda pa de olika
verksamhetsomradena. Korporatismens mal ar det klasslosa
samhallet. Genom ett gradvis skeende upphavande av klass-
skillnaderna (den sociala integrationen) vill korporatis-
men na fram till detta mal.

En naturlig konsekvens av den korporativa tanken ar
samnationalismen. Liksom socialgrupperna i det korporati-
va samhallet ar likstallda och samverkar i tjanst at den
nationella helheten, bor folken som likaberattigade par-
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ter samverka i en overnationell gemenskap i tjanst at
gemensamma kulturvarden. En konsekvens av detta ar en
europeisk statsgemenskap. Och allra ytterst en pa sjalv-
standiga nationer och raser i samverkan uppbyggd, enad
varld. Detta slutmal ligger emellertid annu sa langt fram
i tiden, att det bara kan tjana som riktpunkt for den
utveckling vi har att forma och paverka.

En konsekvens av uppfattningen om naringslivet som ett
uttryck for folkets gemensamma stravanden blir ocksa kra-
vet pa att de tekniska hjalpmedel som star till vart for-
fogande skall anpassas till de behov som de gemensamma
nationella malen innebar. Manniskan skall vara maskiner-
nas herre, inte tvartom. Eftersom korporatismen engagerar
manniskorna via korporationerna i losningen av var tids
problem, inte minst av dem som miljohot och ravaruknapp-
het medfort

J maste manniskorna ges en utbildning som moj-
liggor deras insatser. Den samverkan som korporatismen
forutsatter kraver en likartad uppfostran for hela folket,
sa att de av uppfostran praglade klasskillnaderna for-
svinner. Det ar detta havdande av manniskornas gemenskap
inte bara i nationella intressen utan ocksa i kultur,
liksom framhallandet av kulturens foretrade framfor en-
sidigt materiella intressen, som kallas den nya humanis-
men.

Den nysvenska askadningen forenar liberalismens frihets-
ideal med socialismens gemenskapstanke och konservatis-
mens kansla for det historiska sambandet. Den tolkar tre-
klangen staten— socialgrupperna—manniskorna i motsats
bade till ensidig individualism och ensidig kollektivism.
Den forenar national ismens rotfaste i det egna folket
med stravan till mellanfolklig samverkan i overnationella
former. Den soker overvinna motsattningen mellan ensidig
materialism och ensidig idealism i ett levande samspel
mellan aning och forskning, mellan kulturell fordjupning
och ekonomiskt framatskridande , mellan frihet, solidari-
tet och rattvisa.
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NATIONALISMEN

En ideologi ar en helhetssyn som vill ge en samlad bild
av utvecklingen, manniskan, samhallet och staten. Libera-
lism, socialism, kommunism, konservatism, syndikalism,
anarkism, fascism, nationalsocialism och korporatism ar
sadana ideologier. Vi skall nu ta upp tre id£er, som inte
i sig utgor ideologier men som kan inga som bestandsdelar
i en ideologis helhetsbild. Det ar nationalismen, demo-
kratin och rattsstatsiden.

Nationalismen uppfattar folket eller nationen som ett
varde. Man har ibland liknat nationen vid ett levande
vasen, dar manniskorna fungerar pa samma satt som celler-
na i en kropp. De celler som bygger upp manniskokroppen
fornyas (med undantag for nervcellerna) pa sju ar. Celler-
na kommer och gar, men kroppen ar densamma. Pa samma satt
foljer slaktleden pa varandra i ett folk, men folket ar
detsanuria genom tiderna. Det b6r emellertid understrykas
att detta ar en liknelse. Inga liknelser haller helt. Ett
folks karaktar kan t.ex. forandras genom invandring. Man
har da liknat nationen vid en slfiktkedja, dar de olika
generationerna motsvarar olika tidevarv i ett folks his-
toria, och dar invandring motsvaras av frammande ingiften.

Ett folk har ett gemensamt sprak, i varje fall som regeL
Det finns undantag, sasom t.ex. schweizarna. Ett folk har
sitt eget land, inom vars granser det lever. Har utgdr
det judiska folket f6re Israels tillkomst ett undantag.
Ett folk har en gemensam historia. Har finns det inga
undantag. Den gemensamma historien satter sin pragel pi
folket, pa dess statsskick och samhallsinstitutioner . Den
ar kanske den viktigaste faktorn vid nationens utformning.
Ett folk har sina sdrskilda seder och bruk. Det har ett
gemensamt satt att leva och framtrada; man kallar detta
dess sociala beteendemonster. Det fir beteendemSnstret som
gor att man ofta pa en mfinniskas upptrSdande kan se vil-
ken nation hon tillhor. Genom att arftliga egenskaper
fortplantas fran generation till generation kommer ett
folk ocksa att ha ett gemensamt biologiskt arv, som dock
delvis kan forandras genom invandring.

Varje nation kommer av dessa skal att utgdra en person-
lighet for sig. Det fir olikheten mellan olika folk, som
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ger manskligheten dess farg och dess rorlighet. Kanslan
av samhorighet inom ett folk ar en stor tillgang. Man
kanner sig ett med sitt folk i avgorande eller kritiska
stunder. Man upplever dess land som sitt. Man kanner sig
bunden till den bygd dar man vuxit upp. Man kanner sig
som barare av sitt folks ode genom tiderna, som medansva-
rig for dess framtid. Man ar paverkad av den diktning,
den konst och den musik som tolkar det egna folkets, den
egna miljons upplevelser, kanslor och tankeraonster

.

Under tidernas lopp kan statsskick och samhallsordning
vaxla inom ett och samma folk. Nya ideer, nya konstfor-
mer, nya diktarter ersatter gamla. Sambandet mellan tider-
na inom ett folk, det som vi kallar traditionen, kan hal-
las levande endast genom standig fornyelse. Detta innebar
att nationalismen kan knytas till snart sagt vilka ideo-
logier som heist. Det forekom en utpraglad nationallibe-
ralism under 1800-talet. Friheten for manniskorna borde
ocksa bli en frihet for folken. Marxismen har knutits
ihop med nationalismen i bade Sovjetunionen och Kina. I

Vietnam har kommunismen blivit en nationalkommunism, dar
det nationella faktiskt kommit att overvaga pa grund av

trycket utifran. Konservatismen har varit nationell allt-
ifran begynnelsen, aven om den moderna liberalkonserva-
tismen ar det i betydligt mindre grad an aldre reformkon-
servatism. Den nysvenska korporatismen bygger direkt pa
nationalismens grund. Det ar nysvenskheten som kopplat
samman nationalismen med kravet pa standig fornyelse. Det
ar nysvenskheten som kopplat samman nationalismen med den
moderna beteendemonsterpsykologin. Och det ar nysvensk-
heten som starkare an kanske nagon annan ideologi latit
nationalismen som princip vaxa ut till samnationalism -

omsesidig respekt och samverkan mellan likaberattigade
manniskor och socialgrupper fordrar som konsekvens omse-
sidig respekt och samverkan mellan likaberattigade
nationer

.

DEMOKRATIN

Demokratin ar ursprungligen en liberal ide. Men den har
senare accepterats bade av socialister och konservativa.
Demokratin utgar fran forestallningen om en gemensam
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"folkvil j a". Denna folkvilja anses suveran, dvs. den ar
de enskilda manniskornas lag. Folkvil j an kommer till ut-
tryck i de allmanna valen till riksdagar och parlament
eller i allmanna folkomrostningar. Det ar majoritetens
kandidat som blir vald, och det ar majoriteten som be-
stammer i en folkomrostning. Detta kan kallas demokratins
ideologiska bakgrund.

Till den ideologiska sidan hor ocksa principerna om fri-
het och jamlikhet. Alia manniskor skall goras fria i en
demokrati. De skall ha ratt att hysa vilka asikter de
vill och verka for dem utan risk for efterrakningar. Alia
manniskor ar i princip lika och handlar fornuftsmassigt i

enlighet med sina intressen. Skillnaden mellan manniskor
i fraga om olika temperament och laggning behandlas som
ovasentlig. De skillnader som beror pa motsatta intressen
kan avskaffas genom att orsaken till motsattningen undan-
rojs.

I praktiken ar demokratin en metod for beslutsfattande,
en statsform. Manniskorna i ett folk har en rost var,
alltsa lika rostratt. De utser i allmanna val de represen-
tanter som a deras vagnar skall besluta. Vid valtillfallet
representerar valjarna den suverana folkviljan. Men med
valhandlingen overlamnar de ratten att foretrada denna
till de valda ombuden. Riksdagen blir mellan valen folk-
viljans uttryck. Men riksdagen overlamnar i sin tur alia
verkstallande befogenheter till en regering, som heist
skall utga ur riksdagens majoritet eller i varje fall
kunna stodja sig pa en majoritet i riksdagen. Regeringen
i sin tur utser tjanstemannen i statsfSrvaltningen, som
darmed ocksa de indirekt kommer att representera folk-
viljan. I vissa fall kan ratten att foretrada folkviljan
gk tillbaka till vSljarna, som da direkt far avgSra en
fraga i en folkomrostning. Detta system praktiseras sar-
skilt i Schweiz. I andra fall kan valjarna utse tva organ
som far dela makten sinsemellan men som bada i lika man
representerar folkviljan. Detta ar fallet i Farenta Sta-
terna, dar folket valjer dels kongressen (motsvarigheten
till var riksdag) och dels presidenten. Att presidenten
Sr folkvald forklarar hans starka stailning i amerikansk
politik. Det amerikanska systemet har sedan delvis efter-
bildats i Frankrike.
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Den demokratiska statsformen anses garantera existensen

av vissa varden: medborgerlig frihet, personlig ratts-

sakerhet, likhet infor lagen, mansklig jamlikhet, folkligt

medinflytande. Dessa varden brukar darfor kallas de demo-

kratiska vardena.

Pa sina hall sager man att det inte racker med ett

demokratiskt statsskick, alltsa med en formell politisk

demokrati. Jamlikheten kan inte forverkligas om manniskor

har alltfor olika inkomster. Darfor kan man enligt denna

uppfattning inte vara demokrat och anhangare av kapita-

lismen pa samma gang. En demokrat maste saratidigt vara

socialist. Det har ocksa sagts att ju hdgre niva ett be-

slut fattas pa, desto mera likartat kan det verka pa alia

manniskor, och desto mera star det i overensstammelse med

jamlikhetens princip. Detta betyder att den demokratiska

jamlikheten helt kan forverkligas endast av en diktatur.

Denna slutsats har kommunismen dragit. Den kallar en kom-

munistisk diktatur for folkdemokrati. Darmed har emeller-

tid diskussionen om demokratin helt sparat ur.

Vi maste skilja mellan demokratins ideologiska bakgrund,

demokratin som statsform, och de demokratiska vardena.

Den kommunistiska tolkningen av demokratibegreppet kan vi

i detta sammanhang lamna ur rakningen.

RATTSSTATSID^N

Den tredje av de ideer som kan utgora en bestandsdel i

en ideologi och som vi har skall ta upp ar iden om ratts-

staten. Den innebar att forhallandet mellan staten, sam-

hallet och manniskorna skall regleras av bestammelser

rSrande manniskors, gruppers och institutioners rattig-

heter respektive skyldigheter, dvs. lagarna. Statens orga-

nisation och de sarskilda statsorganens befogenheter be-

stammes i grundlagar, tillsammantagna kallade ett lands

forfattning eller konstitution. De i grundlagsenlig ord-

ning tillkomna statsorganen stiftar sedan de lagar och

forordningar som institutioner ,
grupper och enskilda man-

niskor har att ratta sig efter. En manniska som foljer

lagens bud och handlar i enlighet med dess bestammelser

skall vara okrankbar. Lagarna skall tillampas av domsto-

lar. Dessa skall doma i overensstammelse med lagens
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bestammelser och far inte lata paverka sig av ovidkommande
hansyn, ej heller falla undan for patryckningar fran mak-
tiga stats- och samhallsorgan eller inflytelserika grupper
i samhallet. Ingen skall kunna berovas sin frihet, sin
egendom eller sin ratt att verka utan laga rannsakan och
dom, dvs. efter ett av domstol med stod av gallande be-
stammelser fattat beslut. Ingen skall kunna domas ohord.
En anklagad skall alltid ha ratt att ffirsvara sig. Lagen
skall tolkas och tillampas pa samma satt oberoende av
vilken stallning som en anklagad intar i samhallet. Ingen,

vare sig myndighet, organisation eller enskild manniska,
skall ostraffat kunna handla i strid med gallande lag och
forordning. Detta ar rattsstatens princip.

De demokratiska riktningarna, bade konservativa, libe-
rala och socialistiska, har byggt in rattsstatsiden i

sina ideologier. Sammalunda ar fallet med den nysvenska
korporatismen. Kommunismen och nationalsocialismen star
daremot utanffir rattsstatsiden. Bade i Sovjetunionen och
pa sin tid i Tredje riket kunde manniskor av myndigheter-
naav politiska skal berovas sin frihet och insparras i

lager utan att de domts av domstol och haft mdjlighet att
forsvara sig. Fascismen intog pa denna punkt en viss mel-
lanstallning: rattsstatsprincipen tillampades dar men
icke i den utstrackning som man kraver i en demokrati
eller i ett korporativt samhalle av nysvensk modell.

NYSVENSKHET OCH LIBERALISM

Vi skall nu g6ra kortfattade jamforelser mellan den ny-
svenska korporatismen och andra ideologier. Liberalismen
har framstatt som en av de askadningar som allra starkast
skiljer sig fran den nysvenska. Mot den ensidiga liberala
individualismen satter nysvenskheten kravet pa solidarttet
mellan manniskan och nationen, mellan manniskan och hennes
arbete, hennes livsuppgift och darmed den yrkesgrupp hon
tillhor. Mot den ursprungliga liberalismens havdande av
marknadskrafternas fria spel satter nysvenskheten sin
korporativa ramhushallning, mot den liberala kapitalismen
star den korporativa aganderattsreformen, det sjalvagande
foretaget. Mot nuliberalismens upplosning av alia gemen-
samma normer star den nya humanismens krav pa nya normer,
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anpassade till det moderna samhallets forutsattningar

.

Det finns emellertid beroringspunkter mellan nysvensk
korporatism och socialliberalism pa framst tva punkter.
Den svenska socialliberalismens stravan att fa fram ett
representantskap for de anstallda i foretagens ledning
och en lagfast andel i vinsten ligger i linje med ny-
svenskhetens korporativa foretagsreform, aven om denna
genom sin andring av agandeforhallandena gar langre an
socialliberalismen. Socialliberalismens sinne for okad
folkbildning, som aven fanns med i den aldre liberalismen,
sammanfaller med den nya humanismens stravan att bild-
ningsraassigt skapa en gemensam kulturgrund for hela folket
och gora massorna delaktiga i det aktuella kulturlivet.
Nysvenskhetens havdande av den enskilda manniskans varde
som personlighet i motsats till den av materialistiskt
och statistiskt tankande praglade kollektivisraen har
ocksa sin motsvarighet pa liberalt hall.

NYSVENSKHET OCH MARXISM

Marxismen utgar fran att de ekonomiska drivkrafterna

,

produktionsfaktorerna, ar de helt dominerande i den histo-
riska utvecklingen. Nysvenskheten utgar fran att ett
vaxelspel mellan en rad olika drivkrafter bestammer ut-
vecklingen. Marxismen havdar att motsattningen mellan
borgerlighet och arbetarklass skall leda fram till en
kris, revolutionen, och att ur denna kris den proletara
diktaturen skall vaxa fram som den naturliga syntesen.
Nysvenskheten svarar att om en sadan kris vaxer fram, ar
detta foljden av det satt pa vilket manniskorna handlar i
krisogonblicket. Eftersom en syntes skall innehalla nagot
fran bade den ena och den andra av de parter vilkas inbor-
desstrid lett fram till krisen, och dessutom nagot annat
och nytt, sa ar det naturligare att korporatismen vaxer
fram som den nya syntesen j den proletara diktaturen skall
ju enligt Marx fdretrada arbetarklassen, dvs. bara den
ena sidan i det forflutna.

Marxismen uppstaller klasskampen som det enda sattet
att na fram till en rattvisare ordning. Nysvenskheten an-
ser att klasskampen bara leder fram till fordelar at en
del av folket och dessutom skapar bitterhet och missnoje
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pa manga hall. Den vill darfor i stallet anvanda den
sociala integrationen, dvs. sammansmaltningen av klasser-
na till ett klasslost samhalle, som medel och mal.

Marxismen anser att staten enbart ar ett medel for den
harskande klassen att fortrycka de andra. Den vill darfor
avskaffa staten. Nysvenskheten anser att statens avskaf-
fande betyder maktens samling i handerna pa en ny harskar-
klass, teknokratin, och att vi darfor maste efterstrava
en stat som star fri i forhallande till olika sociala
grupper. Marxismen anser att religionen ar ett uttryck
for den harskande klassens intressen, avsedd att ge man-
niskorna en tro pa fordelar i ett kommande liv och darmed
fa dem att avsta. fran fordelar i den nuvarande tillvaron.
Den ar foljaktligen ett opium for folket. Nysvenskheten
menar att religionen ar ett uttryck for raanniskans dju-
paste samkansla raed livet, med universum i dess helhet,

och darmed en av de starkaste drivkrafterna i utvecklingen.

Gemensamt med marxismen har nysvenskheten uppfattningen
att de ekonomiska faktorerna har en stor betydelse, aven
om de inte har all betydelse. Den erkanner existensen av

en klasskamp som fororsakats av orattvisorna i det kapi-
talistiska systemet, men den vill inte fullfolja klass-
kampen, utan genom den korporativa foretagsreformen m.m.

avskaffa klasskampens orsaker och mojliggora den sociala
integrationen

.

NYSVENSKHET OCH KOMMUNISM

I den man kommunismen framtrader som den radikala
marxismen framgar nysvenskhetens forhallande till denna
stromning av narmast foregaende framstallning. Marx talar
om de tre utsugarsamhallena: det antika slavsamhallet,

det medeltida feodalsarahallet, och det nutida kapitalist-
samhallet. Det kommunistiska samhallet ar da det fjarde

utsugarsamhallet, det teknokratiska . De hoga partifunk-
tionarerna, industrins och jordbrukets toppman, statsfor-
valtningens hogsta ambetsman och de intellektuella utgor
tillsammans i sovjetsamhallet en privilegierad overklass.
Genom sin ensamratt till det gemensamma produktionskapi-
talet har denna overklass en total makt over naringslivet
och darmed mojlighet att skaffa sig formaner pa de stora
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massomas bekostnad. Nysvenskheten betraktar det kommunis-
tiska samhallet som raka motsatsen till vad den sjalv vill
astadkomma. Den staller upp korporatismen med dess sjalv-
agande foretag, dess personliga initiativ och dess medbe-
stammanderatt for de anstailda som kommunismens motpol
och som det framtida skyddet for frihet och rattssakerhet
gentemot godtycket och fortrycket i det kommunistiska
diktatursamhallet

.

NYSVENSKHET OCH SOCI ALDEMOKRATI

Socialderaokratin har sina aldsta rotter i marxismen men
var redan pa ett mycket tidigt stadium starkt paverkad
aven av andra strSmningar, framst de franska socialister-
na. Hjalmar Brantings franska sympatier ar allraant doku-
menterade. Socialdemokratin har sedan steg for steg fri-
gjort sig fran marxismen och atminstone delvis sokt er~
satta klasskampen med samarbete (titeln pa Ernst Wigforss'
framsta bok var Fran klasskamp till samverkan). Nysvensk-
heten har darfor redan fran borjan tagit intryck av sada-
na socialdemokratiska tankare som Wigforss och Rickard
Lindstrom. Bade nysvenskhet och socialdemokrati har det
klass16sa samhallet som mal. Badadera awisar den vald-
samma revolutionen som medel. Socialdemokratin anser sig
inom ramen for den nuvarande parlamentariska demokratin
kunna omforma samhallet. Nysvenskheten anser den parlamen-
tariska demokratin foraldrad och anser det nddvandigt med
en ny startpunkt, ett overgripande beslut av regering och
riksdag om en ny ekonomisk, social och politisk malsatt-
ning. Socialdemokratin har uppratthallit en regim dar en-
dast halva folket varit foretratt i statens styrelse. Ny-
svenskheten vill forandra principerna for regeringsbild-
ningen i sadan riktning att olika grupper alltid blir
f6retradda. Socialdemokratin foretrader en blandekonorai
dar stats- och privatkapitalistiska tendenser blandas.
Nysvenskheten vill med korporatismen avskaffa bade stats-
och privatkapitalism och skapa ett av alia produktions-
krafter i forening buret naringsliv. Nysvenskheten upp-
fattar blandekonomin som en overgangsforeteelse och upp-
fattar korporatismen som den logiska konsekvensen av de
stravanden som socialdemokratin innefattar i ordet demo-
kratisk socialism. Nysvenskheten anser att socialdemokra-
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tin i alltfor hog grad latit sig paverka i sin kulturpoli-
tik av de nuliberala stromningarna, sora daligt kan forenas
med socialistiska eller korporativa ideal. Den anser att
ekonomisk politik, social politik och kulturpolitik bor
vara ett uttryck for en och samma nationella och folkliga
grunduppfattning

.

NYSVENSKHET OCH KONSERVATISM

Nysvenskhetens tro pa det nodvandiga i en standig for-
nyelse, och dess uppfattning om att en radikal f6randring
av sjalva samhallsgrunden ibland kan vara behovlig, skil-
jer den fran konservatismen , som hela tiden vill bygga
vidare pa det bestaendes grund. De bestaende samhallsfor-
raerna kan bli sa foraldrade och sa ilia anpassade till
den faktiska utvecklingen, att ett forsvar for dem bara
blir ett forsvar for de i ogonblicket maktagandes eller
valbestalldas privilegier. Det ar darfor som konservatis-
men i vaster ofta blir de rikas parti, medan konservativa
stromningar nailer pa att vSxa fram i oster som forsvar
for den dar harskande roda teknokratin.

Nysvenskheten har atskilligt gemensamt med den gamla
reformkonservatismen, med dess ideer om nationen sasom
ett genom tiderna levande vasen, om den enskildes ansvar
for nationen, och om privatintresset sasom underordnat
riksintresset. Nysvenskheten har daremot foga gemensamt
med den moderna liberalkonservatismen, som slar vakt kring
den bestaende kapitalismen och den bestaende parlamenta-
riska demokratin. Jo, tva ting: ocksa liberalkonservatis-
men havdar nodvandigheten av ett starkt fQrsvar och av
rattsordningens uppratthallande.

NYSVENSKHET OCH SYNDI KALISM

Mellan nysvensk korporatism och syndikalism finns det
klara beroringspunkter : det syndikalistiska samhallet av-
ses uppbyggt av producentkooperativ , av vilka vart och
ett valjer representanter till en kongress, som avg6r
gemensamma angelagenheter. Syndikalismens producentkoope-
rativ paminner om nysvenskhetens korporationer . Gemensamt
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med syndikalismen har nysvenskheten ocksa motviljan mot
forstatligande. Daremot skiljer sig den nysvenska korpora-

tismen satillvida fran syndikalismen, som denna gor pro-
ducentkooperativen till agare av foretagen, medan nysvensk-
heten later varje foretag aga sig sjalvt.

En skillnad ar ocksa installningen till staten. Syndika-

lismen tror liksom marxismen pa- statens bortddendej dess

verksamhet skall heIt overtas av kooperativen och deras
representantforsamling. Nysvenskheten anser detta orealis-
tiskt och ser i en samordnande statsledning en nodvandig
forutsattning for samhallets funktion.

NYSVENSKHET OCH NAT I ONALSOC I ALI SM

Nysvenskheten har ofta i propagandan sammankopplats med
nazismen. Man hanvisar till att rorelsen under andra
varldskriget ansag en axelseger fordelaktigare an en se-

ger for de allierade. Detta bevisar emellertid ingenting:

samma installning hade den finska socialdemokratin. Redan
i ett av sina forsta nummer under 1932 drog V&gen Fvamdt
upp en klar skiljelinje me 1lan nysvensk ideologi och
nazistisk. Under andra varldskriget framholls framfor
allt tre punkter i nazismen, som nysvenskheten vagrade
acceptera: Fiihrerprincipen, den biologiska materialismen
och rattssubjektivismen. Fiihrerprincipen var liktydig med
diktatur; nysvenskheten ansluter sig helt till principen
om en stat, byggd pa yttrande-, tanke-, tros-, forsam-
lings-, och foreningsfrihet. Nysvenskheten erkanner icke

den biologiska faktorn, rasen, som den dominerande i sam-

hallsutvecklingen; den havdar rasernas likaberattigande
men darmed inte deras likhet. Rattssubjektivismen, som
innebar att domstolarna skall tolka lagarna efter politi-
kernas senaste uttalanden, star helt i strid med nysvensk-

hetens fulla anslutning till rattsstatens ide. Nysvensk-
heten kan inte acceptera att personer av politiska skal

skall kunna berovas sin frihet eller frantas sina medbor-
gerliga rattigheter.

Gemensamt med nationalsocialismen har nysvenskheten
daremot den s.k. folkgemenskapstanken, drommen om det
klasslosa samhallet, samt stravandet efter en forening av

nationell tradition och modern verklighet.
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En klar skiljelinje mellan nysvenskhet och national-
socialism utgor antisemitismen. Nationalsocialismen utgick
fran forestallningen om en centralt ledd judisk varlds-
sammansvarjning, som syftade till att gora det judiska
folket till ett jordens herrefolk. Samtidigt ansag den att
judarna hade vissa arftliga negativa anlag som man maste
skydda sig mot. Nysvenskheten anser talet om den judiska
varldssammansvarjningen som en ren fantasiforestallning,
narmast jamforbar med myten om den suverana folkviljan.
Att det finns en judisk nationalism, och att denna kan ta
sig extrema uttryck i forestallningar om judarna som "Guds
egendomsfolk" ar i sig inte nagot markvardigt. Sadana
forestallningar har forekommit hos de fiesta folk, inte
minst hos det svenska. Medan nationalsocialismen ville
placera judarna lagt pa. en nationernas ranglista, som
toppades av det tyska folket, havdar nysvenskheten princi-
pen om alia folks likaberattigande , en princip, fran vil-
ken sjalvfallet det inte finns nagon anledning att undan-
ta judarna. De har sina fel och fortjanster som alia andra
folk. Att det under andra varldskriget forekom tillspet-
sade uttalanden om judarna och deras politik fran ny-
svenskt hall ar bara ett uttryck for att den nysvenska
rorelsen sympatiserade med den ena sidan, medan judarna
befann sig pa den andra. I extrema situationer, som under
ett krig, blir formuleringarna ofta extremare an under
normala tider - jamfor extremismen i de formuleringar som
fran annat hall gjordes om tyskarna.

NYSVENSKHET OCH FASCISM

Det finns onekligen fler beroringspunkter mellan ny-
svenskhet och fascism an mellan nysvenskhet och national-
socialism. Det Sr framfor allt den korporativa tanken hos
fascismen som utgor ett foreningsband. Skillnaden ligger
i oppen dag: diktaturprincipen och imperialismen. Ny-
svenskheten kan, med sin installning till frihetens varde,
icke acceptera diktaturen. Hos fascismen var diktaturtan-
ken dock aldrig lika fast forankrad som hos nationalsocia-
lismen: Mussolini brukade tala om "korporativ demokrati"
som slutmalet. Nysvenskheten har inte anvant detta ut-
tryck, men den torde mena detsamma nar den talar om kor-
poratismen som nasta steg i det fria samhallets utveck-
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ling. Valdet som medel i den politiska kampen, ett folks
ratt att med aberopande av en hogre kultur erovra andra
folk, kan nysvenskheten inte acceptera. Det bor emellertid
understrykas att denna pa kulturen byggda imperialism Sr
en tanke som en gang fordes fram av Karl Marx. I samband
med den dansk-tyska striden om Slesvig-Holstein 1848-9
skrev Marx en artikel, i vilken han kravde att det tyska
folket med den overlagsna kulturens ratt borde bryta ner
det danska motstandet.

En annan skillnad mellan nysvenskheten och fascismen ar
uppfattningen om elitens roll i samhallet. Nysvenskheten
erkanner visserligen att det alltid pa varje omrade i

samhallet ar ett fatal som gar i spetsen, darf6r att alia
manniskor ar olika och bara ett fatal pa varje omrade ar
speciellt lampade och begavade just pa ifragavarande om-
rade. Nysvenskheten anser emellertid att detta fatal maste
havda sig i full frihet, inte genom att det erhaller sar-
skilda rattigheter. Nysvenskheten vill engagera alia eller
i varje fall sa manga som mojligt i varje verksamhet; dar-

for ar anslutningen till nysvenskhetens korporationer
obligatorisk. Fascismen gjorde daremot anslutningen till
korporationerna frivillig. De anslutna utgjorde eliten.
De hade ratt att besluta aven a de oorganiserades vagnar,
aven om dessa aldrig tillfragats om sin raening.

En ber6ringspunkt mellan nysvenskhet och fascism liksom
mellan nysvenskhet och nationalsocialism ar kampen for
det klasslosa samhallet, for den sociala integrationen

,

och motsatsstallningen till klasskampen sasom medel att
na detta mal.

NYSVENSKHET OCH DEMOKRATI

Nysvenskheten betraktar demokratin som ett stadium i

det fria samhallets utveckling, korporatismen som nSsta
stadium. Nysvenskheten betraktar den demokratiska ideolo-
gins tro pa en suveran folkvilja som manifesterar sig i

de allmanna valen sasom ren vidskepelse. Nagon sadan folk-
vilja existerar inte i sinnevarlden. Nysvenskheten be-
traktar den parlamentariska demokratin som ett foraldrat
statsskick och har aldrig lyckats forsta det fornuftiga
i att uppdela folket i tva halfter, arbetare och borgare,
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av vilka varje h51ft betecknar den andra som tvivelaktig,
okunnig, omoralisk och over huvud taget oformogen att
handha statens och samhallets angelagenheter . Daremot ar
nysvenskheten i lika hog grad som demokratin anhangare av
medborgerlig frihet, personlig rattssakerhet , likhet in-
for lagen, folkligt medinflytande och mansklig integritet.
Nysvenskheten anser att demokratin steg for steg leder
utvecklingen fram till ett teknokratiskt overklassamhalle,
ett pampvalde av intellektuella , som till sist forkvaver
bade friheten, rattssakerheten och det folkliga medinfly-
tandet. Nysvenskheten ser i korporatismen det framsta med-
let att for framtiden bevara frihetsvardena, rattstrygg-
heten och det folkliga engagemanget i det moderna sam-
hallet. Vad demokratins pionjarer en gang ville astad-
komma med demokratin, det vill nysvenskheten mot bakgrun-
den av en helt ny samhallssituation astadkorama med kor-
poratismen: frihet, rattssakerhet, folkligt medinflytande.
Dartill stryker nysvenskheten starkt under en faktor som
demokratins pionjarer inte lika hart tryckte pa: den
manskliga solidariteten.

NYSVENSKHETEN AR EN DYNAMISK IDE0L06I

Den nysvenska ideologin har under arens lopp genomgatt
en fortlopande utveckling. Den har standigt paverkats av
nya erfarenheter, nya vetenskapliga forskningsresultat,
nya kulturella str6mningar. Under de forsta femton aren
fram till 1945 stod nysvenskheten under intrycket av da-
tidens nya rorelser, framst fascism och nationalsocialism,
aven om nysvenskheten hela tiden sokte havda sin egenart
gentemot dessa ideologier. Efter 1945 foljde en ideolo-
gisk fornyelse. Det var framfor allt den nya amerikanska
psykologin, laran om beteendemonstren, den nyfreudianska
uppfattningen om trygghetsbehovet som normalmanniskans
starkaste drift, samt konsekvenserna av modern grupp-
psykologi och modern konstitutionspsykologi, som kom in i

bilden. Dartill kom uppfattningen om det aktuella indu-
strisamhallets fortgaende byrakratisering , nSrmast fram-
ford av amerikanen James Burnham, som lade grunden till
den nysvenska tesen om demokratins teknokratisering.
Slutligen var det det begynnande talet om miljoforstorin-
gen, framfort av amerikanen Fairfield Osborn och var egen
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Georg Borgstrom, som kom att spela en roll for nysvenskt
tankande. Sa smaningom kom den europeiska enhetstanken
att gora sig gallande och driva fram talet om samnationa-
lism. Nysvenskheten hade alltsa redan i borjan pa 50-
talet hunnit fram till standpunkter som i demokratin
blivit aktuella forst 20 ar senare.

Typisk for den nysvenska ideutvecklingen och dess med-
vetna anpassning till vaxlande yttre forutsattningar ar
korporatismens stallning i den nysvenska ideologin. Pa
30-talet var korporatismen ett medel att motverka vad
man brukade kalla den kapitalistiska produktionsanarkin
med dess standiga vaxlingar mellan hog- och lagkonjunktur.
Den var en krisforebyggande samhallsform utan att sla
over till kommunismens ytterlighet. Under efterkrigstiden
med dess vaxande makt for intellektuellt skolade funktio-
narer blev korporatismen medlet att bekampa teknokratise-
ringen av samhallet, och nar koncentrationstendenserna pa
60-talet borjade sla alia rekord, framstod korporatismen
som vagen till decentralisering.

Den nysvenska ideologin ar en dynamisk ideologi. Den
lever, utvecklas och skjuter nya skott. Men genom tider-
nas skiften bestar dess tre grundvarden: korporatismen,
samnationalismen och den nya humanismen. Och som det allt
overgripande malet for nysvensk stravan stod, star och
skall sta den gemensamma manskliga kulturen.
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POLITISK ORDLISTA

Korta f&rklaringar av poliHska termer och uttryok^ &ven
sadana som inte finns med i den fbregaende texten.
"(*) " - se detta ord.

AGRARSAMH&LLE ( jordbrukssamhalle) . Samhallet fore
industrialismens genombrott. Agrarpolitik = jordbruks-
politik. Agrara problem = jordbruksproblem.

ALIENATION. Ensamhet, framlingskap, isoLering. Marx
anvande ordet for att beteckna arbetarens framlingskap i

det kapitalistiska foretaget. I modern tid anvands det
for att beteckna manniskors ensamhet, exempelvis i stor- .

stadernas forortssamhallen.

ALLIANS. Tillfallig sammanslutning av suverana stater
for uppnaende av vissa konkreta mal, ofta till forsvar
mot en annan allians. Exempel: Vastalliansen NATO, och
6stalHansen grundad pa. Warszawapakten. Man talar ibland
ocksa om allians mellan olika partier i en demokrati.
Jfr Statsf&rbund.

ANARKISM. Askadning enligt vilken samhallet skall besta
av helt s jalvstandiga individer, som utan mellankomst av
nagon overhet eller yttre ordning skall leva i fullstan-
dig harmoni. Anarkismen kan betecknas som den radikalaste
formen av liberalism.

ANARKOSYNDIKALISM. Den sarskilt i Spanien och Latin-
amerika forekommande stromning som sokt smalta samman
syndikalistiska ideer med ett anarkistiskt slutmal.
Jfr Syndikalism.

ANTAGONISM. Motsattning eller konflikt som inte kan
losas genom sammanjamkning och kompromiss utan endast
genom att endera parten helt tvingar den andra till
underkastelse.

ARISTOKRATI. Harskande socialgrupp vars medlemmar inne-
har sin stallning pa grund av bord. Aristokratiskt ar ett
samhalle som styrs av en bordsbunden overklass (adels-
valde)

.

AUTORITAR ar en regim dar en enda person eller en rege-

35



ring har den egentliga makten. En autoritar regim kan men
behover inte vara totalitar (*) . Exempel pa en ieke-tota-
litar men autoritar regim ar det gaullistiska Frankrike.

BOLSJEVTKER . Lenins anhangare inom det ryska arbetar-
partiet, i motsats till mensjevikerna, som narmast kan
kallas socialdemokrater.

BORGERLIG kallas den sociala grupp av kopman, hantverka-
re, industri-idkare och tjansteman som vaxte fram ur det
gamla borgarstandet och blev den ledande klassen i indust-
risamhailet. Den borgerliga askadningen ar liberal med
starka konservativa inslag. Jfr Konsevvatism och Libera-
lism.

BOURGEOISIE. Den i marxistisk litteratur anvanda termen
f6r borgarklassen.

BRODERSKAPSRORELSEN. Den kristna fraktionen inom den
svenska socialdemokratin.

CENTRALISM. Politik som samlar all makt till centrala
organ. Den demokratiska oentralismen ar benamningen pa
den sovjetryska kommunismens samhallssystem.

CESARISM. Rorelse eller statsform dSr ledarkult och
hjaltedyrkan dominerar och makten koncentreras till "en
stark man".

DECENTRALISERING. StrSvan att flytta ut befogenheter och
uppgifter fran centrala statsorgan till regionala eller
korporativa. Termen har ocksa anvants som beteckning pa
en stravan att f6rflytta manniskor och verksamheter fran
storstaderna till glesbygden.

DEMOKRATI. Statsform dar makten utgar fran samtliga icke
omyndiga medborgare i allmanna, fria och hemliga val, dSr
alia valjare har en rost var, och dar yttrande-, tanke-,
tros-, tryck-, forenings-, och motesfrihet avses rada.
Demokratin anses forverkliga "folkviljan" (*)

.

DESPOTISM. Styrelsesatt dSr makten ligger i handerna pa
en brutal och hansynslos person eller fatalsgrupp. Man
talar emellertid ocksa om "upplyst despotism", som inne-
bar att makten ut6vas av en eller flera moraliskt hogt-
staende personer.

DIKTATUR. Statsform som samlar all makt i handerna pa en
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ledare eller en regering, och dar de demokratiska fri-
och rattigheterna avskaffats. En tillfallig diktatur kan
emellertid upprattas inom en demokrati, genom att parla-
mentet overlater (delegerar) sin makt till regeringen pa
viss tid.

DYNAMISK (rorlig). En dynamisk politik ar en politik som
raedfor forandringar

.

EKONOMI. Den verksamhet som sysslar med tillverkning,
vardering och distribution av de produkter som manniskor-
na kan efterfraga. Ekonomiska ar de problem som hanger
samman med denna verksamhet.

ELIT. Den fatalsgrupp som beharskar, leder eller domine-
rar ett land, ett verksamhetsomrade eller en kulturstrSm-
ning. Med termen avses ibland aven de basta inom ett folk
eller en verksamhet, de moraliskt hogtstaende, etc. Med
elit som politisk term menar man i regel det styrande
fatalet. Elitism-. Se tillagg pa s.55.

ESKAPISM. Askadning som innebar en flykt fran verklig-
heten. Exempel: Romantiska forestallningar

, sagor, myter
om lyckoriken, etc.

EXEKUTIV kallas den verkstallande (exekutiva) makten.
En regering ar salunda ett typiskt exekutivt organ.

EXISTENTIALISM. En ursprungligen litterar stromning som
utgar fran att varje manniska ar ensam i tillvaron och
darfor maste sluta sig samman med andra for att inte ga
under. Askadningen har ofta anvants som motivering for
koramunistiska samhalisformer.

EXTREMISM. Askadning eller standpunkt som dragit ut kon-
sekvenserna av en ide till ytterlighet och vagrar ta han-
syn till eller kompromissa med andra ideer eller stand-
punkter. Jfr Ytterlighetsrdpelse .

FALANGISM. Den spanska motsvarigheten till den italien-
ska fascismen. Den foretrader en nastan mystisk uppfatt-
ning av nationen. Dess motsvarighet till korporatismen
kallas nationalsyndikalism, vilken emellertid aldrig
heIt har forverkligats i Spanien.

FASCISM. Ideologi som i staten ser nationens ursprung
och sammanhallande kraft, som vill overvinna klasskampen

37



genom en i likaberattigade korporationer organiserad sam-
verkan me 1lan olika verksamhetsomraden, och som i heroiska
insatser ser utvecklingens sporre. Fascismen i dess ita-
lienska form var imperialistisk, med aterupprSttandet av
det romerska riket som mal. Ordet Fascism anvands ofta
felaktigt som beteckning pa konservativa diktaturer, och
i den vulgarpolitiska debatten har den stundom i prakti-
ken kommit att beteckna varje som heist form av anti-
kommunism.

FEDERAL ar en myndighet eller en institution som fore-
trader en forbundsstat gentemot dess olika delar.

FEDERALISM. Se vid Unionism.

federation. Se Forbundsstat.

FEDERATIV kallas en politik som syftar till upprattandet
eller vidmakthallandet av en forbundsstat eller en darned
jamforbar politisk organisation, exempelvis EG (Europa-
gemenskapen i Bryssel).

FIKTIONALISM. Askadning som utgar fran en forestalling
som saknar motsvarighet i verkligheten. Fiktion ar det-
samma som myt. Man handlar som om en viss forestalling
vore sann. Exempel: Det kristna tusenarsriket, eller syn-
dikalismens drom om den kommande generalstrej ken i vilken
det gamla samhallet skall storta samman

.

FOLK (nation). Gemenskapen av manniskor som genom slakt-
leden har bebott samma omrade eller pa annat satt fort-
plantat ett gemensamt arv av sprak, institutioner och
sedvanjor. Folket anvands ofta som beteckning pa de manga
i motsats till den styrande eliten eller overklassen. Ter-
men anvands aven for att beteckna den totala mangden med-
borgare i en stat.

FOLKFRONT har varit beteckningen pa samverkan mellan
kommunister, socialdemokrater och borgerliga vanstergrup-
per. I Indien har ordet anvants som beteckning pa mot det
harskande kongresspartiet oppositionella och inbordes
samverkande hdgergrupper

.

FOLKGEMENSKAP . Samhallsideal dar klass-skillnaderna av-
skaffats och de olika socialgrupperna ar likaberattigade

.

F0LK0MR5STNING. Ett val med allmSn och lika rostratt,
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dar valet inte galler personer utan en viss fraga. Folk-
omrostning kan vara antingen beslutande (decisiv) eller
radgivande (konsultativ). Folkomrostning kan enligt for-
fattningen vara obligatorisk i vissa fragorj folkomrost-
ning som endast anstalls pa begaran ar fakultativ. Nar
ett redan fattat beslut av folkrepresentationen under-
stalis folkets godkannande, kallas folkomrostningen Sven
for referendum.

FOLKREPRESENTATION. Av medborgarna vald forsamling som
anses representera folket i dess helhet och helt eller
delvis overtar den folket tillkommande makten. Exerapel:
Riksdagen i Sverige, parlamentet i England, kongressen i
USA, eller forbundsdagen i Vasttyskland.

FOLKSTYRE. Benamning med i stort sett samma betydelse
som ordet demokrati (*).

FOLKVILJA. En for samtliga medborgare ("folket") gemen-
sam vilja som anses komma till uttryck i de allmSnna
valen. Existensen av en folkvilja betvivlas av demokra-
tins kritiker, som anser denna forestalling vara rent
romantisk och sakna tackning i verkligheten.

FRIHANDEL. Handelspolitiskt system i vilket tullar,
importbegransningar och andra handelshinder har avskaf-
fats och handel kan bedrivas fritt mellan olika lander
och deras medborgare.

FULLMAKTSLAG. Av folkrepresentationen antagen lag som at
regeringen overlater en eller flera av dess befogenheter

.

Antagandet av en fullmaktslag kallas delegation av makten.

F8RBUNDSSTAT (federation). Stat som bestar av flera med
viss sjalvstandighet forsedda delstater. Exempel: Fdrenta
Staterna, Vasttyskland, Schweiz, dsterrike, Sovjetunionen.
Bor ej forvaxlas med Statsforbund (*).

FORDRAG. Se Pdkt.

FORFATTNING. Ett lands statsskick, de regler och sedvan-
jor som tillsamraans bestammer hur landets medborgare
skall styras. Forfattningen kan antingen sammanfattas i
en sarskild lag (grundlag) eller utgora ett system av
historiskt nedarvda sedvanor som i England.

fORORDNING . Lagtext som utfardas enbart av den verkstal-
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lande makten. Jfr Lag.

GELFER. Det parti som under medeltiden stodde pavemakten
mot kejsarmakten. I vara dagar anvands ordet for att be-
teckna klerikala partier i katolska lander.

GIBELLINER. Medeltidens kejsarparti. Fascisterna har
betecknat sig som moderna gibelliner.

GRUNDLAG. Skriven forfattning, alltsa den lag som regle-
rar statens styrelse, medborgarnas rattigheter och skyl-
digheter, m.m.

HANDELSPOLITIK . Den verksamhet som reglerar handeln
mellan olika stater, alltsa inte inom staterna.

HIERARKI. Det system av over- och underordnade funktio-
ner som ar nodvandigt for att ett samhalle, en organisa-
tion, eller ett foretag skall kunna fungera. Ordet an-
vands ocksa for att beteckna de manniskor som utovar
dessa funktioner.

IDE. I politiska sammanhang en forestalling om nagot
onskvart, ett uppslag, eller en uppfattning om en viss
foreteelses beskaffenhet

.

IDEAL sammanfaller ibland till sin betydelse med idi.
Ett politiskt ideal ar ett efterstravat Snsketillstand.
Med "det ideala" menar man ofta det onskade men ouppnae-
liga.

IDEALISM. Askadning eller mansklig hallning som satter
forverkligandet av vissa varden hogre Sn til Ifredsstal-
landet av materialistiska eller egoistiska intressen.

IDEELL ar en person eller en verksamhet som forsoker
forverkliga en idealistisk malsattning.

IDEOLOGI. Politisk helhetssyn, dvs. en sadan sammanstail-
ning av ideer och fakta som klargor sammanhanget mellan
utvecklingen, samhSllet, staten och den enskilda manni-
skan. En ideologi utgar fran en viss vSrdering och be*
dSmer fakta utifran denna vardering.

IMPERIALISM. Politik med vilken en stat soker erovra
eller underlagga sig andra stater eller omraden med
frammande befolkning.

IMPERIUM. Rike som innesluter flera folk, i regel med
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ett av dessa som det dominerande. Europa-gernenskapen, ut-
vecklad till en politisk, inte bara ekonomisk, gemenskap,
har betecknats som ett forsta, pa frivilliga overenskom-
melser grundat imperium.

INDIVIDUALISM. Askadning for vilken den enskilda manni-
skan ar det vasentliga och gemenskapen av underordnad
betydelse. Individualismens motsats ar kollektivismen (*).

INDUSTRIALISM. Den utveckling som borjade pa 1700-talet
och innebar att genom tekniska framsteg den manskliga
muskelkraften i vaxande utstrackning ersattes av annan
energi - kol, olja, elkraft o.d. Darmed mdjliggjordes
utnyttjandet av maskiner i den manskliga arbetskraftens
stalle.

INFRASTRUKTUR . Samhallets system av forvaltningsorgan,
trafikleder, utbi Idningsvagar o.d.

INITIATIV. Den produktionsfaktor som styr den ekonomiska
utvecklingen. Den innefattar planering, uppfinningar , ny-
konstruktioner, foretagsledning o.d. Initiativet kan vara
bade personligt (privat) eller statligt respektive kom-
munalt

.

INTEGRATION. Sammansmaltning av olika foreteelser till
en enhet, t.ex. rasintegration (rasblandning), social
integration (sammansmaltning av klasser), europeisk inte-
gration (samgaende av forut suverana stater i en over-
nationell gemenskap).

INTERNATIONALISM (kosmopolitism). Askadning som i natio-
nen ser av omstandigheterna astadkomna grupper av manni-
skor och darfor stravar till ett upphavande av dessa om-
standigheter for att kunna sammanfoga alia manniskor i en
enhetlig mansklighet. I sin mera moderata form ar inter-
nationalismen detsamma som stravan till mellanfolkligt
samarbete eller till omsesidig forstaelse folken emellan.

INTRANS IGENS . Synsatt som ensidigt drar ut konsekvenser-
na av en viss ide eller en viss standpunkt. Intransigent
och intransigent anvands ofta i samma betydelse som
extremism och extremistisk,

INVESTERING. Att stalla medel till forfogande for en
viss verksamhet eller ett visst foretag.
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IRRATIONALISM. Askadning enligt vilken verkligheten inte
bara bestar av fakta som vi kan konstatera med vara sinnen
eller rakna ut med vart fornuft, utan aven av varden som
bara personligt kan upplevas eller anas. Det framsta
exemplet ar religionen, men irrationalistiska drag ater-
finns i flera politiska ideologier, t.ex. i syndikalis-
mens mytlara, i nationalismens tro pa nationen som ett
varde i sig, etc.

IRRIDENTA. Omrade som har samma slags befolkning som det
egna landets men som ligger utanfor dess granser och som
det egna landet darfor gor ansprak pa.

JURISDICTION. Den domande makten, dvs . ett folks ratts-
vasen med domstolar och dartill horande aklagare och for-
svarare.

JUSTITIALISM. Den i Argentina brukade termen f6r peronis-
men och dess askadning. Jfr Pevonism.

KAPITAL. De medel - verktyg, maskiner, lokaler, trafik-
medel, etc. - som behovs for att framstalla de varor och
tjanster som vi efterfragar.

KAPITALISM. SamhaiIssystem dar aganderatten till kapita-
let samtidigt innebar aganderatten till produktionsmedlen.
I ett borgerligt samhalle ages kapitalet av enskilda per-
soner (privatkapitalism), i ett kommunistiskt av staten
(statskapitalism).

KILIASTISK ar en askadning som utgar fran tillkomsten av
ett framtida lyckotillstand, t.ex. den kristna forestail-
ningen om ett kommande tusenarsrike. Liberala, socialis-
tiska och anarkistiska drommar om ett framtida lyckotill-
stand, dar alia far sina behov tillgodosedda, ar ocksa
kiliastiska ' forestallningar

.

KLASS. Socialgrupp som halls samman av gemensamma eko-
nomiska intressen.

KLASSKAMP. uttryck f6r intressemotsattningen mellan
olika klasser. Uppstar pa grund av vissa klassers kansla
av att vara orattvist missgynnade i samhallet.

KLASS-SAMARBETE ar raalet for en politik som med olika
medel soker overvinna konflikterna mellan klasserna utan
att upphava klasserna som sadana.
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klassutjAmning ar ett mal for klass-samarbetet men kan
aven syfta till att helt avskaffa klasserna genom att
undanroja klassindelningens orsaker och smalta samman
klasserna till en socialt enhetlig grupp (social integra-
tion).

KLERIKAL. Anhangare av kyrklig makt.

KLERIKALISM. Askadning enligt vilken kyrkan bor ha den
avgorande makten ocksa i det varldsliga samhallet.

KOLLEKTIVISM. Askadning enligt vilken gemenskapen,
kollektivet, ar det enda vasentliga, under vilket den
enskilde maste boja sig. Motsatsen till kollektivism ar
individualism (*).

KOMMUNISM. Ursprungligen ett samhalle dar bade produk-
tion och konsumtion regleras av det allmanna. I dag be-
tecknar termen den strdmning som foretrader en renlarig
marxism och dess fortsatta utformning av Lenin (se
Leninism). Kommunismen tar i princip avstand fran varje
form av revisionism. I praktiken kan emellertid detta
avstandstagande ifragasattas (exempel: den italienska
kommunismen).

KOMPROMISS. Beslut eiler atgard som utgor en sammanjamk-
ning mellan tva eller flera olika standpunkter.

KONFRONTAT ION . Skarpning av motsattningen mellan tva
olika standpunkter, alltsa i viss man motsatsen till
kompromiss.

KONJUNKTUR. Riktningen i den ekonomiska utvecklingen.
Om denna gar mot okad produktion och okat valstand, talar
man om hogkonjunktur . I motsatt fall om lagkonjunktur ,

recession, vilken kan utmynna i ren depression.

KONSERVATISM. Ideologi som vill grunda utvecklingen pa
sa smaningom skeende forandringar av det bestaende. Detta
skall alltid vara utgangspunkten rent principle lit. Kon-
servatismen tar avstand fran plotsliga forandringar eller
valdsamma omvalvningar . Ordet anvands aven i psykologisk
betydelse; konservativ ar en person som haller fast vid
det gamla. Motsatsen, en radikal, ar en person som vill
nagot genomgripande nytt.

KOOPERATION (samverkan). Foretag som ags antingen av
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sina kunder (konsumentkooperation) eller av sina anstallda
eller medarbetare (producentkooperation).

KOOPERATISM. Den ideologi som bar upp de kooperativa
rorelserna i varlden.

KORPORATION . En med lagliga befogenheter utrustad samman-
slutning av alia inom ett visst verksamhetsomrade syssel-
satta personer, oberoende av deras stallning och intres-
sen i ovrigt. Ordet korporation har tidigare anvants som
beteckning pa en viss yrkesgrupp, en kar, en sammanslut-
ning av snavare karaktar. I Amerika anvands termen for
att beteckna ett foretag. Dessa sistnamnda betydelser far
inte forvaxlas med ordets moderna, har ovan angivna inne-
bord.

korporatism. Askadning enligt vilken samhallets organi-
sation bor utga fran dess olika verksamhetsomraden, vilka
bor samordnas pa grundvalen av likaberattigande.

kosmopolitism. Se Internationalism.

KUNGdRELSE. En antingen av regeringen eller en dartill
befullmaktigad myndighet utfardad tillampningsforeskrif

t

till lag (*) eller forordning (*).

LAG. En samling bestammelser som antagits av folkrepre-
sentationen eller av denna och regeringen i forening.

LEGAL. Laglig.

LEGALISM. Askadning eller standpunkt som tar avstand
fran eller vagrar anvSnda lagstridiga metoder.

LEGISLATUR. Den lagstiftande (legislativa) makten, folk-
representationen

.

LENINISM. Den form av marxism som utformades av Lenin
och som anser att kriget ar klasskampens naturliga fort-
sattning. Staterna utvecklas enligt Lenin till kapitalis-
tiska jattefdretag, och deras konkurrens om ravarukallor,
trafikleder och avsattningsmarknader nar sin hojdpunkt i

kriget.

LIBERALISM. Ideologi som anser individen vara det enda
vasentliga i utvecklingen och att darfor staten och andra
reglerande samhallsorgan bor ha sk fa befogenheter som
mojligt. Demokratin framstar som liberalismens naturliga
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stats form, och den fria marknadshushallningen som det
effektivaste ekonomiska systemet.

MAKTPORDELNING. Det politiska system dar makten delas
me 1 lan tre av varandra oberoende Mmakter", den verkstal-
lande, den lagstiftande och den domande makten. Den gre-
kiske tankaren Aristoteles ville skapa ett jamviktssystem
med ins lag av bade monarki, aristokrati och demokrati,
vilka omsesidigt skulle balansera varandra till forhind-
rande av maktmissbruk.

MAOISM. Den kinesiska formen av kommunism. Maoismen hav-
dar den permanenta revolutionens nodvandighet. Nya klass-
fiender dyker alltid upp och maste standigt bekampas.
Maoismen har ibland betecknat de vita folken som kapita-
lister (alltsa aven ryssarna), samtidigt som de fargade
fatt utgora proletariatet och kineserna proletariatets
elit.

MARKNADSEKONOMI (marknadshushalining). Motsatsen till
planhushallning , dvs. ett system dar de s.k. marknads-
krafterna, tillgang och efterfragan, ensamma far styra
den ekonomiska utvecklingen.

MARXISM. Den av Karl Marx utformade askadning enligt
vilken produktionsfaktorerna ar de avgorande i den histo-
riska utvecklingen, klasskampen den ofrankomliga foljden
av klassmotsattningarna, revolutionen en oundviklig kon-
sekvens av motsattningen mellan arbetare och borgare,
och den proletara diktaturen, buren av proletariatets
elit, den slutliga foljden av revolutionen. Marxismen har
inte nagon bestamd grundritning for hur framtidens socia-
listiska samhalle skall se ut.

MATERIALISM. Motsatsen till idealism. Askadning for vil-
ken de materiella faktorerna ar de enda betydelsefulla.
Materialistisk historieuppfattning ar marxismens uppfatt-
ning om de ekonomiska krafterna som de ensamt avgorande
i skeendet.

MAXIMALISM. Se vid Unionism.

MENSJEVIKER . Se vid Bolsjeviker.

MERKANTILISM. Av staten dirigerat ekonomiskt system.
Merkantilismen var det harskande systemet i Europa under
1700-talet.
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MONARKI (egentligen enmansv&lde),. Kejsar- eller kungadome,
oftast arftligt. Med "konstitutionell monarki" raenas en
statsform dar raakten delas mellan monarken och folkrepre-
sentationen, och dar den domande makten ar oberoende av
bade monarken och folkrepresentationen.

NATION (folk). En grupp manniskor som genom tiderna bebor
ett visst land eller pa annat satt har en gemensam histo-
ria. Nationen har i regel ocksa ett gemensamt sprak, en
gemensam kultur, gemensamma seder och bruk, osv. Det finns
nationer utan gemensamt sprak (Schweiz) eller utan ett
eget land (det judiska folket fore Israels grundande).

NATIONALISM. Askadning enligt vilken nationen har ett
egenvarde i den manskliga utvecklingen.

NATIONALKOMMUNISM. En form av kommunism dar man vadjar
till de nationella kanslorna och satter likhetstecken
mellan forsvaret av faderneslandet och den radande kom-
munistiska regimen. Exempel: Vietnam.

NATIONALKONSERVATISM. Kombination av konservativa och
nationella ideer. Exempel: den tyska romantiken, Bismarck
i Tyskland, och Disraeli i England, samt i Sverige for-

svarsrorelsen.

NAT IONALLIBERALISM. Kombination av liberalism och natio-
nalism med motiveringen att manniskans frihet maste fa

nationens frihet till foljd. Exempel t det tyska Frankfurt-
parlamentet 1848, Italiens enhetsrorelse under 1800-talet,
Lloyd George i England. Nationalliberala argument har i

vara dagar ofta anvants av socialistiska riktningar.

NATIONALSOCTALISM. Ordet anvandes forst i England som
beteckning pa vissa arbetarpartiet narstaende grupper,

knutna till diskussionsklubben Fabian Society. Numera har
benamningen helt knutits till den av Hitler grundade tyska
nationalsocialismen, som i rasen ser historiens grundfak-
tor och en ur folkets mitt framgangen ledare som folk-

viljans barare.

NATIONALSTAT . Stat vars medborgare tillhor en och samma
nation. Nationalstaten star i motsats till 6vernationella
statsbildningar - t.ex. ett forenat Europa - och till
stater i vilka en mangd olika nationer blandats, t.ex.

det forna Qsterrike-Ungern.
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NATIONALSYNDIKALISM. Den spanska falangens utformning av
korporatismen. Den har aldrig forverkligats

.

NEPOTISM. System dar de maktagande ger sina slaktingar
och vanner foretrade till befattningar och formaner.

NIHILISM. En form av pragmatism (*) som saknar alia
moraliska varderingar och anser att manniskan kan handla
utan hansyn till andra, narhelst hennes intressen ford-
rar det.

NOSTALGI. Langtan tillbaka till det forflutna. Nostal-
giska drag ar vanliga i konservativa askadningar men
forekomraer aven i andra riktningar, t.ex. langtan till-
baka till pionjartidens anda inom svensk arbetarrorelse.

NULIBERALISM. Beteckning pa de extreraa vansterliberala
stromningar som driver den liberala individualismen till
ytterlighet. Ett typiskt exempel ar Armas Lappalainens
upphojande av trolosheten till en mansklig rattighet.

NYMARXISM. Det framst pa 1960-talet ateruppflammande
intresset for Marx' ideer. Har framst forekommit bland
universitetsungdom. Jfr Substitutism.

NYSVENSKHET. Den i Sverige utformade ideologi som i kor-
poratism, samnationalism och ny humanism ser grundpelarna
i sin askadning. Namnet har uppstatt for att understryka
motsattningen till nationalkonservatismen: svenskheten
kan forbli levande endast genom en standig fornyelse
(progressiv nationalism).

OLIGARKI. Fatalsvalde. Aristokratiska regimer (adels-
valden), plutokratiska regimer (kopmannavalden), eller
teknokratiska regimer (funktionarsvalden) ar nastan all-
tid oligarkiska.

OPPORTUNISM. Principles anpassning till det i Sgonblic-
ket fordelaktiga. Opportunisten "vander kappan efter
vinden".

PAKT. Fordrag. De fordrag som reglerar de forsvarspoli-
tiska vast- och ostallianserna kallas salunda Atlant-
respektive Warszawa-pakterna.

PARLAMENT. Av medborgarna i allmanna, direkta och hem-
liga val utsedd forsamling, som utgor folkrepresentatio-
nen.
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PARLAMENTARISKT ar ett beslut som tillkommit i de former
som ar brukliga i ett parlament. Man kallar dessa former
parlamentarisk ordning: vackande av forslag, eventuell
behandling av dessa i utskott, diskussion av dem, omrost-
ning, varvid majoriteten avgor vilket forslag som skall
antas

.

PARLIAMENTARISM . Stats form dar all makt ar samlad i par-
lamentet, dar regeringen utgar ur parlamentets majoritet,
och dar en ny majoritet omedelbart medfor ett regerings-
skifte.

PERONISM. Latinamerikansk rorelse som fatt namn efter
grundaren, den argentinske diktatorn Juan Perdn. Den Sr
starkt paverkad av fascismen, framst av dess nationalis-
tiska och socialradikala ideer. Den har sitt framsta stod
i Argentinas fackfdreningar. Numera har en hogerflygel ut-
vecklat sig, som kan aventyra peronismens fortsatta ut-
veckling.

PILKORSRORELSEN. Den med italiensk fascism befryndade
ungerska r6relse som f6re och under det andra varldskriget
i opposition bade mot den harskande konservativa diktatu-
ren och kommunismen kravde en social omstrukturering av
samhallet. Pilkorset var med sin anknytning till smafol-
ket starkt antisemitisk.

PLANHUSHALLNING. Ekonomiskt system dar produktionen plan-
laggs och dirigeras uppifran av centrala statsorgan. Man
har aven talat om en kapitalistisk planhushallning, ett
system dar ekonomin beharskas och planeras av ett fatal
samverkande truster. Jfr Marknadsekonomi.

PLEBISCITAR ar en regim dar makten koncentreras till en
i allmanna val utsedd ledare. Plebisoit betyder folkom-
rostning.

PLENUM. Sammantrade till vilket samtliga medlemmar av en
forsamling har tilltrade. Plenum ar motsatsen till samman-
traden inom sarskilda grupper eller utskott inom den
ifragavarande f6rsamlingen.

PLURALISM. Tillstand dar flera olika askadningar tillats
existera sida vid sida i ett samhalle. Demokratin ar
principiellt pluralistisk, likasa korporatismen i dess
nysvenska form. Motsatsen till pluralism Sr totalitavism (*).
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POPULISM. Ursprungligen en amerikansk stromning som oppo-
nerade sig mot kapitalets raakt utan att vara socialistisk
och samtidigt ville knyta an till traditionerna fran de
gamla nybyggarnas tid. Populism har sedan blivit beteck-
ning pa stromningar som bade ar antikapitalistiska och
antikommunistiska.

PRAGMATISM. Politik som avgor varje fraga fran fall till
fall och saknar en enhetlig ideologisk grundsyn. Borger-
lig politik har ofta varit pragmatisk: man har bakom sina
handlingar bara haft vissa vaga forestallningar om frihet,
aganderatt, demokrati, o.d.

PRODUKTIONSFAKTORERNA. Arbete, kapital och initiativ,
alltsa de faktorer som tillsammans driver den ekonomiska
utvecklingen framat. Man inraknar ibland ravaror och
energi som en fjarde produktionsfaktor

.

PROGRESSIV . Framstegsvanlig

.

PROTECTIONISM. Handelspolitiskt system i'vilket olika
lander soker skydda sitt eget naringsliv fran overmaktig
utlandsk konkurrens genom tullar, importrestriktioner
eller andra handelshinder.

RADIKALISM. Askadning eller standpunkt for vilken genom-
gripande forandringar av det bestaende anses som nyttiga
och nodvandiga. Som radikala betecknas i regel inte sada-
na forandringar som innebar en atergang till tidigare
forhallanden.

RASISM. Askadning for vilken rasfragorna ar de vasent-
liga och andra fragor i forhallande till dem framstar som
underordnade.

RATIONALISM. Askadning enligt vilken enbart fornuftet
bor vagleda vara handlingar, och som darfor tar avstand
fran allt som ligger utanfor det logiskt eller erfaren-
hetsmassigt (empiriskt) givna.

REAKTION
. Bakstraveri. Politik som vill vrida utveck-

lingen tillbaka.

REAKTIONAR kallas en askadning, en grupp eller en person,
som vill vrida utvecklingen tillbaka.

REALPOLITIK. Politik som tar hansyn till givna omstandig-
heter och inte later ideologiska forestallningar skymma
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de verkliga forhallandena.

REFERENDUM . Folkomrostning (*) om ett av folkrepresenta-
tionen redan fattat beslut.

REFERENDUMDEMOKRATI . Demokratisk stat dar en rad viktiga
beslut enligt gallande bestammelser fattas i folkomrost-
ning och inte genom beslut av regering och parlament.
Exempel: Schweiz.

REFORM. Atgard som forandrar bestaende forhallanden. Man
brukar i regel anvanda ordet om forandringar som anses
innebara ett framsteg eller en forbattring, men en reform
kan givetvis aven vara dalig - alia reformer ar inte nod-
vandigtvis goda.

REFORMISM. Stromning inom arbetarrorelsen som vill
genomfora socialismen steg for steg med lagliga medel.
Motsatsen till den reformistiska politiken ar den revolu-
tionara .

REFORMKONSERVATISM. Konservativ stromning som i sociala
reformer ser det basta medlet att bevara traditionen. Den
spelade stor roll under 1800-talet och fram till 1914. I
framst tysk diskussion anvande man ocksa uttrycket "kon-
servativ socialism".

REGION. Geografiskt omrade, i regel inom en stat. Exem-
pel: De svenska lanen.

REGIONALISM. Askadning enligt vilken regionerna bor ha
en lagfast sjalvstyrelse, inte minst pa det kulturella
planet.

REPUBLIK. Statsform dar statschefen ar vald antingen av
medborgarna i allmanna val eller av parlamentet. Gransen
mellan republik och monarki ar satillvida flytande, som
monarkin inte alltid ar arftlig; vi har i Sverige lange
haft ett valkungadome

.

REPUBLIKAN. AnhSngare av republik. Forenta Staternas
bada stora partier ar det republikanska och det demokra-
tiska partiet. Ordet har har ingen sarskild inneb6rd:
aven demokraterna ar republikanska, liksom republikanerna
ar demokratiska. Men nagot skall ju partier hetal

REVISIONISM. Den stromning inom den ursprungliga marxis-
men som tog avstand fran Marx* revolutionara ideer och i
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stallet ville forverkliga sitt mal pa parlamentarisk vag
genom att vinna folkmajoritet for socialismen. Social-
demokratin ar revisionistisk.

RIKE. Den sammanfattande termen for folket, staten och
samhallet, uppfattade som en enhet.

ROMANTIK. I politiska sammanhang en benamning pa politis-
ka ideer, stamningar och atgarder som mera ger uttryck at
kanslor och drommar an pa kail berakning och klar verk-
lighetsuppfattning. Romantiska inslag i politiken ar
fanor, symboler, kampsanger, o.d.

SAMH&LLET. Medborgarnas organisation i olika verksamhets-
omraden, dvs. arbetsfordelningen mellan skilda samhalls-
grupper

.

SEPARATISM. Stravanden att frigora en eller flera delar
av ett folk, ett landomra.de eller en organisation fran
ett tidigare beroende. Separatism betyder ofta upplos-
ningen av storre enheter.

SIONISM. Se Zionism,

SOCIAL ar en fraga, atgard eller institution som har med
forhallandet mellan manniskor och samhallsgrupper att
gora. Till de sociala problemen raknas ocksa statens vard-
uppgifter sasom sjukvard, kriminalvard, ungdomsvard, etc.

SOCIALDEMOKRATI. Socialistisk stromning som forvandlade
den ursprungliga marxismen till revisionism och som med
parlamentariska medel vill omvandla samhallet i socialis-
tisk riktning. Socialdemokratin tar helt avstand fran
kommunismen med dess stravan till en proletar diktatur
och dess asidosattande av demokratiska fri- och rattig-
heter

.

SOCIALFASCISM. I kommunistisk propaganda anvant uttryck
for att i illvilligt syfte karakterisera socialdemokratin.

SOCIALGRUPP. Samlingsbeteckning for alia sociala grupper
- stand, klasser, yrkesgrupper , osv. I svensk statistik
aven benamning pa de tre klasser i vilka det nuvarande
klass-samhallet indelas : Socialgrupp 1 , 2 och 3 = over-
klass, medelklass och arbetarklass

.

SOCIALISM. Askadning enligt vilken produktionsmedlen
skall overforas fran enskilda agare till stat eller kom-
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mun. Socialismen betecknar ocksa en askadning for vilken
gemenskap, solidaritet och jamlikhet ar grundprinciperna
for samhallets utformning. Socialismen syftar liksom kor-
poratismen till full klassutjamning.

SOCIALKONSERVATISM. Konservativ stromning med starka
sociala ins lag. Det mest kanda exemplet ar Bismarck

-

tidens konservativa skede i Tyskland. Jfr Reformkonserva-
tism.

SOCIALLIBERALISM. Liberal stromning som anser att be-
gransningen av statens verksamhet inte far drivas langre
an att staten har ratt till ingripanden for att ratta
till sociala missforhallanden.

SOCIALPOLITIK. De atgarder som staten vidtar for att
skapa battre forhallanden for de samst stallda och de

handikappade , liksom atgarder till forman for barnfamil-
jer, aldringar, arbetslosa, sjuka, m.fl.

STAT. Det organ som har till uppgift att samordna de

olika verksamheterna i samhallet, uppratthalla de ratts-
liga principerna for den manskliga samlevnaden, och inat
liksom utat foretrada medborgarna som en samlad enhet.

Ordet anvands aven som beteckning pa det land inom vilket
statsmakten utovas.

STATISK. Stillastaende. En statisk politik ar en politik
som soker bevara bestaende former, institutioner och
radande forhallanden i ovrigt.

STATSF5RBUND. Permanent sammanslutning av suverana sta-
ter. Jfr AlHans. Bor ej forvaxlas med Forbundsstat (*).

SUBSTITUTISM. Askadning som anser att en viss social-
grupp med fordel kan foretrada en annan. Substitutismen
havdas bl.a. av nymarxistiska vanstergrupper , som menar
att de intellektuella bor foretrada arbetarna, eftersom
dessa forstar arbetarnas intressen battre an arbetarna
sjalva. Man havdar utan bevis att Marx med proletariatets
elit skulle ha menat de intellektuella.

SUVERXN ar en person, en forsamling eller ett organ som
har full beslutanderatt men sjalv inte behover underordna
sig nagra beslut. En envaldig monark eller en diktator ar

suveran. Ett demokratiskt parlament ar suverant. Likasa
en sjalvstandig stat. NSr man talar om det suverana fol-
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ket, menar man att medborgarna i val har det slutliga
avgorandet.

SUVERANITET. Egenskapen att vara suveran. Folksuveranitet
ar en av demokratins grundprinciper

.

SYNDIKALISM. Ideologi enligt vilken arbetarna genom sina
fackliga organisationer skall overta makten i samhallet.
Fackforeningarna skall forvandlas till producentkoopera-
tiv, staten skall forsvinna, och gemensamma angelagen-
heter skall handhas av en forsamling, vald av producent-
kooperativen.

SYNDIKAT. I vissa lander beteckning pa fackforeningar

.

TEKNOKRAT. Specialutbildad funktionar. En yrkespolitiker,
en akaderaiskt utbildad tjansteman, eller en expert kan
salunda vara en teknokrat. Ordet har alltsa en helt annan
betydelse an tekniker. Det ar delvis liktydigt med
funktionar.

TEKN01CRATI. Samhalle dar makten koncentreras till en av
teknokrater bestaende overklass. Den moderna teknokratin
anses vara en sammansmaltning av experterna i industrin,
organisationernas och kommunernas funktionarer samt den
hogre statsforvaltningen.

TEOKRATI (Gudsstat). Stat dar statschefen uppfattas som
Guds stallforetradare eller makten ligger i handerna pa
ett sarskilt prasterskap. Pavestaten har brukat anvandas
som exempel pa en teokrati.

TOTALITARISM. Askadning enligt vilken bara en enda askad-
ning bor tillatas i ett samhalle. Alia awikande meningar
kriminaliseras

.

TOTALITfiR ar en askadning som gor ansprak pa att ensam
sitta inne med sanningen och som darfor anser det som sin
skyldighet att bekampa och kattarstampla alia andra asik-
ter. Totalitara regimer ar ofta autoritara, men en auto-
ritar regira behover inte alltid vara totalitar.

TRADITION. Det fran slaktled till slaktled nedarvda
monstret av handlingsnormer, symboler, institutioner och
fores tallningar, som fran uppvaxtaren praglar den enskilda
manniskan och darmed bidrar till att bevara ett folks
eller en grupps egenart genom tiderna. Traditionens m6ns-
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ter kan utveckla sig och forandras fran tid till tid, mot-
taga impulser utifran och foga in dem i monstret, utan
att detta darfor forlorar sin egenart.

TRADITIONALISM. Askadning for vilken traditionen fram-
star som ett varde i utvecklingen.

UNION. I regel detsamma som statsforbund (*). Stundom
aven flera stater med ett och samma statsdverhuvud, t.ex.
den svensk-norska unionen fram till 1905 (personalunion).
I Amerika anvands ordet for att beteckna en fbvbundsstat.

UNIONISM. I Europa-debatten den linje som vill gora
Europa till ett statsforbund (*), i motsats till federalism
men (Europa som forbundsstat) och maximalismen (Europa
som enhetsstat, dar de gamla nationerna bara spelar rollen
av forvaltningsdistrikt).

URBANISERING (forstadligande). Utveckling av storstads-
regionerna pa landsbygdens och de sma tatorternas bekost-
nad.

URBANISM. Askadning for vilken urbaniseringen framstar
som ett framsteg eller en ofrankomlighet. Dess motsats ar
den s.k. grona vagen, som efterstravar en rorelse till-
baka till sraasamhallen och glesbygd.

VETO-RATT. Ratt att forbjuda. Forenta Staternas presi-
dent har veto-ratt mot kongressbeslut och kan darmed for-
hindra att ett sadant beslut verkstalls innan kongressen
an en gang fattar samma beslut. I vissa fall fordras
kvalificerad majoritet (t.ex. tva tredjedelar) for att
beslutet skall upphavas. Man skiljer mellan absolut veto
- da ar beslutet en gang for alia ogiltigt - eller sus-
pensivt veto - da kan beslutet genomforas efter en andra
omrostning.

VITALISM. Askadning som framhaver det levande livets
foretrade framfor de doda formerna. Vitalismen lagger
tonvikten vid skeendets rorlighet i motsats till dess
hammande yttre former.

VOLUNTARISM. Askadning som framhaver viljans utslags-
givande roll.

YRKESGRUPP. Grupp av manniskor som har en och samma sys-
selsattning eller en och samma uppgift i samhallet. Yrkes-
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grupperna skar salunda ofta tvars igenom stand eller
klasser.

YTTERLIGHETSRORELSE. Minoritetsgrupp med asikter eller
avsikter som starkt skiljer sig fran de for dgonblicket
harskande ideerna eller drar ut konsekvensen av en viss
princip till orimlighet. Jfr Extremism.

ZIONISM. Den judiska formen av nationalism, som i grun-
dandet av staten Israel ser losningen pa det judiska fol-
kets problem.

AGARDEMOKRATI. Den moderna konservatismens framtids-
vision, som innebar att agandet av produktionsmedel lik-
som av fast egendom skall spridas till sa manga som moj-
ligt. Darmed skall socialisering av egendom och produk-
tionsmedel goras mindre atravard.

OVERHET. I regel detsamma som myndigheterna. Overhetsstat
ar en stat dar allt inflytande ligger i myndigheternas
hander. Overhetsperson ar detsamma som myndighetsperson.
Jfr aven uttrycket oversdte i motsats till medborgarna
utan inflytande, undersdtarna.

OVERNATIONELL (egentligen ovevstatlig) ar en institution
at vilken suverana stater overlater en del av sin suvera-
nitet. EG ar en typiskt overnationell institution.

Ti I lagg

:

ELITISM. Askadning for vilken eliterna spelar en av-
gorande roll for utveckling och fraraatskridande . Jfr Elit.
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